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

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

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2021 (26/03/2021), 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: Alexsandro De Andrade, Susana 

Bubach, Luciane Daniele Cardoso, Edson Oliveira Delatorre, Luiz Guilherme Marchesi 

Mello, Marcos Paulo Valadares De Oliveira, Fabio Luiz Partelli, Jeyce Willig Quintino 

Dos Santos, Samuel De Assis Silva, Vanezia Gonçalves Da Silva. Para a realização da 

primeira reunião ordinária tendo como pauta: 1) Abertura dos trabalhos do Comitê; 2) 

Apresentação dos membros do Comitê participantes da reunião; 3) Uso da PORTARIA 

NORMATIVA Nº 08, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020; 4) Atualização do REDCap 

para a versão 10.0.3; 5) Apresentação da Plataforma REDCap. A professora Silvia, abriu 

a seção dando boas-vindas aos membros presentes, em seguida passou a palavra para o 

professor Fábio Partelli, que faz um resumo sobre as atividades realizadas no ano de 2020 

para a criação do Comitê Gestor do REDCap (Research Eletronic Data Capture) na UFES. 

A professora Silvia apresentou os principais tópicos da portaria normativa nº 08, de 17 de 

dezembro de 2020, que regulamenta o uso do REDCap (Research Eletronic Data Capture) 

na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e esclareceu sobre a necessidade de 

atualizar o REDCap para uma versão mais atual (versão 10.0.3). A Plataforma REDCap 

foi apresentada para os participantes da reunião, bem como o protótipo do sistema de 

cadastro de projetos no REDCap da UFES (https://is.gd/testecomite), os presentes 

solicitaram permissão de uso do REDCap para conhecer o software, que foi condido 

durante a reunião, e já iniciaram os seus testes. Os membros do Comitê decidiram que 

todos deveriam ler PORTARIA NORMATIVA Nº 08 para tomar conhecimento do seu 

conteúdo. Deverá ser solicitada a Superintendência de Tecnologia da Informação – STI 

da UFES a atualização da versão da plataforma para a versão 10.0.3. Quanto ao protótipo 

do sistema de cadastro de projetos, os membros farão os devidos teste, caso encontrem 

algum problema, irão reportá-lo diretamente a professora Silvia, a desenvolvedora do 

protótipo. Para finalizar a reunião, foi proposta que a próxima reunião ocorrerá em 

dezesseis de abril de dois mil e vinte um (16/04/2021). Nada mais havendo para deliberar, 

A profa. Silvia agradece a presença de todos e a reunião encerra-se às dezoito horas e 

trinta e nove minutos. Eu Silvia das Dores Rissino, Presidente do Comitê REDCap/UFES, 

lavrei esta ata, que depois de lida e considerada conforme será assinada pelo Presidente 

do Comitê, após aprovada em reunião. 
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