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

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

Aos dois dias do mês de julho do ano de 2021 (02/07/2021), às 13:30h (horário de 

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

https://meet.google.com/nxe-utgo-weu), 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:  Doglas Gobbi Marchesi , Fabio Luiz Partelli, Marcos Paulo 

Valadares de Oliveira, Marcos Rosa Júnior, Samuel De Assis Silva, Susana Bubach, 

Valeschka Martins Guerra, para a realização da terceira reunião ordinária tendo como 

pauta: 1) Avaliação e aprovação do Sistema de Cadastro de Projetos na Plataforma 

REDCap em formato de Survey, 2) Avaliação e aprovação dos documentos relativos a 

criação e utilização de projetos de pesquisa  na Plataforma REDCap.  A professora Silvia, abriu 

a seção dando boas-vindas aos membros presentes. Os membros do Comitê decidiram que: 1) 

Aprovar a utilização do Sistema de Cadastro de Projetos na Plataforma REDCap em formato de 

Survey; 2) Aprovar todos os documentos relativos à criação e utilização de projetos de pesquisa 

na Plataforma REDCap. Para finalizar ficou decidido que as orientações para os usuários da 

Plataforma REDCap/UFES será disponibilizada na Página do Comitê REDCap/UFES 

(https://prppg.ufes.br/conteudo/redcap-na-ufes). 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 e assinei esta 

ata. 
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