
Ata da Segunda Reunião Ordinária do Comitê Gestor do REDCap (Research 

Eletronic Data Capture) na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Aos dezesseis dia do mês de abril do ano de 2021 (16/04/2021), às 17h (horário de 

Brasília/DF), reuniram-se na sala virtual da Plataforma Google Meeting (link da sala –  

https://meet.google.com/cqk-biwp-mxo), os membros do Comitê Gestor do REDCap 

(Research Eletronic Data Capture) na UFES, nomeados através da Portaria nº 133, de 

17 de março de 2021 da Reitoria, sob a presidência da professora Silvia das Dores 

Rissino e com a presença dos seguintes membros do Comitê:  Silvia das Dores Rissino, 

Susana Bubach, Fabio Luiz Partelli, Samuel De Assis Silva, Valeschka Guerra, Luciana 

Lofego, Doglas Gobbi Marchesi, para a realização da segunda reunião ordinária tendo 

como pauta: 1) Aprovação da Ata da primeira Reunião Ordinária; 2) Avaliação do 

Sistema de Cadastro de Projetos na Plataforma REDCap (Survey: 

(https://is.gd/testecomite);   3) Apresentação das instruções para exibição na página do 

REDCap (https://prppg.ufes.br/conteudo/redcap-na-ufes) para solicitação de abertura de 

projetos na Plataforma REDCap. A professora Silvia, abriu a seção dando boas-vindas 

aos membros presentes, em seguida informou que a atualização da versão do REDCap 

está agendada para o dia 20/04/2021. Os membros do Comitê decidiram que: 1) as 

próximas Atas das reuniões seriam enviadas por e-mail, para conhecimento de todos os 

membros do Comitê, e aprovadas também por email, com apenas a assinatura do 

presidente do Comite. 2) O Sistema de Cadastro de Projetos na Plataforma REDCap 

(Survey: (Survey: (https://is.gd/testecomite); será testado até o dia 12/05/2021 por todos 

os membros do comitê. 3) Instrução para ser exibida na página REDCap para solicitação 

de abertura de projetos na Plataforma REDCap ((https://prppg.ufes.br/conteudo/redcap-

na-ufes)- a) Coordenador do projeto deverá enviar um e-mail para o membro titular do 

Centro ao qual o projeto estará alocado para receber as orientações de cadastramento de 

projetos, o qual fará as devidas orientações sobre a criação do projeto na plataforma. Para 

finalizar a reunião, foi proposta que a próxima reunião ocorrerá em 14 de maio de 2021 

às 14:00 horas em sala remota. Nada mais havendo para deliberar, a profa. Silvia agradece 

a presença de todos e a reunião encerra-se às catorze horas e cinquenta minutos (14:50). 

Eu Silvia das Dores Rissino, Presidente do Comitê REDCap/UFES, lavrei a ata, que será 

enviada por e-mail para os membros do comitê para apreciação e, se for o caso, 

aprovação. 
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