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1 INTRODUÇÃO

Os projetos de pesquisas que envolvem seres humanos ou animais devem

ser submetidos, respectivamente, ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e ao

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA). O CEP segue as resoluções 466/2012

para pesquisas na área de saúde, 510/20 na área de ciência humanas e sociais e a

CEUA a Lei Federal nº 11.794/08. Esses comitês têm por objetivo salvaguardar a

dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar das pessoas e animais,

estabelecendo os limites no uso, bem como a proteção de abusos e manipulação

inadequada. Portanto, são condutas indispensáveis na realização de uma pesquisa

científica em nossa instituição.

A submissão dos projetos aos referidos comitês de ética deve ocorrer

necessariamente antes de iniciar a coleta de dados do trabalho, não sendo possível

a submissão de forma retroativa. Ou seja, não é permitido conduzir o projeto e

posteriormente solicitar autorização dos comitês. Lembrando que as revistas

científicas têm como padrão solicitar a aprovação do CEP ou CEUA na submissão

de artigo para publicação, não ter este documento irá inviabilizar a sua publicação.

Para submeter o projeto aos comitês de ética, o pesquisador responsável

deve ser no mínimo graduado. Assim, no caso do TCC, o orientador é quem deve

cadastrar e submeter o projeto. Também é papel do orientador guardar todos os

dados da pesquisa, como fichas individuais e demais documentos recomendados

pelos comitês. No entanto, os demais pesquisadores podem auxiliar no

preenchimento dos documentos necessários para submissão. Qualquer mudança

do projeto, após a sua aprovação, deve ser comunicada ao comitê e os

pesquisadores devem aguardar uma nova aprovação para dar continuidade à

pesquisa. Entende-se como mudança no projeto qualquer alteração que envolva

método ou o quadro de pesquisadores e alunos associados ao projeto.

O pesquisador deve ter em mente que todo o processo de submissão,

apreciação e emissão do resultado pelo comitê pode levar um prazo de um a dois

meses. Desta forma, é recomendável que a submissão ao comitê de ética seja uma

das primeiras etapas do cronograma da pesquisa.

Após o projeto de pesquisa ser enviado ao CEP o pesquisador não poderá

mais editar a proposta, a menos que, após a análise do CEP, sejam solicitadas

alterações. Por isso, recomendamos que tudo seja revisado antes do envio.
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2 PESQUISAS EM HUMANOS QUE NECESSITAM DE COMITÊ DE ÉTICA

Deve ser submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres

Humanos toda e qualquer pesquisa que envolva seres humanos (direta ou

indiretamente), inclusive os projetos cujos procedimentos metodológicos envolvam

a utilização de dados secundários como questionários com informações

identificáveis, pesquisas sociológicas, antropológicas e epidemiológicas.

2.1 NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO DO CEP NOS SEGUINTES
CASOS

I – Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados com o objetivo

de apenas monitorar um serviço e não produzir um conhecimento generalizável;

Exemplo: Pesquisas de monitoramento de satisfação ou opinião sobre um

serviço. Bem como pesquisas realizadas pelo Poder Público.

II – Pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no

12.527, de 18 de novembro de 2011;

Exemplo: Dados presentes na internet, que qualquer usuário tenha acesso.

III – Pesquisa que utilize informações de domínio público;

Exemplo: jornais, revistas, filmes.

IV - Pesquisa censitária;

Exemplo: Dados do IBGE.

V - Pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem

possibilidade de identificação individual;

Exemplo: Dados de incidência de uma doença disponíveis no site do

Ministério da saúde como o DataSUS.

VI - Pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da

literatura científica;

Exemplo: Revisões de literatura que utilizem apenas dados já publicados.

VII - Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem

espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem

dados que possam identificar o sujeito;

Exemplo: Escrever sobre sua própria prática profissional cotidiana, sem

identificação individual.
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VIII – Atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou

treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso

técnico, ou de profissionais em especialização.

Exemplo: Aplicação de questionários com a finalidade de treinamento em

uma aula de metodologia de pesquisa. Desde que esses dados

não sejam utilizados em uma futura publicação.

Caso sua pesquisa se enquadre em algum dos itens acima, ao submeter seu

projeto para Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, anexe a “justificativa de

dispensa de comitê de ética em pesquisa” (clique aqui).

3 COMO SUBMETER PROJETO DE PESQUISA NO CEP

Toda submissão deve ser feita por meio da Plataforma Brasil

(https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), que encaminha o projeto para um

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e dependendo do risco associado também

necessita da aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Não é possível escolher a qual comitê o trabalho será enviado, cabendo ao
próprio sistema essa decisão.

O acesso à plataforma se dá por meio de um cadastro pessoal, que deve ser

feito por todos os pesquisadores associados ao projeto (professor orientador,

coorientador (se houver) e alunos). Lembrando que a submissão deve ser feita pelo

pesquisador responsável com titulação mínima de graduação.

Segue abaixo algumas informações necessárias para o preenchimento do

cadastro pessoal:

● Cópia digitalizada de um documento de identidade com foto (em 'DOC' ou

'PDF')

● Foto atualizada (em 'JPG' ou 'PDF')

● Currículo (em 'DOC' ou 'PDF' - máximo 2mb) ou endereço da Plataforma

Lattes.

● No campo instituição, informar o CNPJ 03.061.303/0001-02

A submissão pode ser na modalidade Projeto de Pesquisa (item 3.1),
Projeto de Pesquisa – Relato de Caso (item 3.2) ou Projeto de Pesquisa - Área
de Ciências Humanas e Sociais (item 3.3). Em todos os casos devem ser
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submetidos antes do início da pesquisa, portanto escritos utilizando o tempo verbal

no futuro. Siga as orientações oferecidas pelo vídeo para mais informações sobre

como fazer o cadastro pessoal e submeter o projeto de pesquisa ao CEP (vídeo).

3.1 ETAPAS PARA SUBMISSÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA

Finalizado o cadastro pessoal, o professor orientador deve acessar a

Plataforma Brasil com e-mail e senha cadastrado e iniciar o processo de submissão

do projeto. Segue abaixo algumas instruções sobre os campos da plataforma:

● A pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da
pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em
sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou
materiais? Maiores informações ver Resolução 466, Resolução 510
A resposta é “SIM”. Confirmando que há necessidade de submissão a

plataforma.

● Informe o Modelo que deseja preencher
Selecione o item “SIMPLIFICADO”.

● Pesquisador Principal
Os dados do pesquisador que está cadastrando o projeto irão aparecer

automaticamente. Lembre-se que o pesquisador principal deve ser

obrigatoriamente o orientador do projeto. Portanto, o aluno pode ajudar na

elaboração dos documentos, mas o orientador é que deve acessar com

seu login e senha para submeter a proposta final.

● Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras
pessoas já cadastradas no sistema?
O pesquisador principal pode autorizar que outras pessoas preencham o

formulário. Neste caso, o assistente também deverá estar cadastrado na

Plataforma Brasil. Um aluno de graduação pode ser cadastrado como

assistente, mas não pode enviar o pedido final ao CEP.

● Equipe de Pesquisa
Incluir todos os pesquisadores que fazem parte do projeto (alunos,

coorientadores). Para que a inclusão seja realizada é necessário que todos
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os membros da equipe tenham feito seu cadastro pessoal na Plataforma

Brasil e tenham seus próprios login e senha de acesso.

● Instituição Proponente
Trata-se da Instituição na qual o pesquisador principal tem vínculo, ou seja,

aquela a partir da qual o projeto será proposto. No caso do TCC, o vínculo

deve ser o Centro Universitário de Adamantina.

● É um estudo internacional?
Em caso a resposta seja “SIM”, o projeto deve se enquadrar na área

“Pesquisa com Cooperação Estrangeira” da CONEP (ver Resolução CNS

292/99).

● Área Temática Especial (indique todas as áreas temáticas do projeto,
se aplicável)
Esse campo não é obrigatório e deve ser preenchido apenas para projetos

específicos. Projetos que se enquadrem nas opções desse campo serão

avaliados pelo CEP e CONEP. Portanto, o tempo de resposta dos referidos

comitês será maior do que o normal.

● Grandes Áreas de Conhecimento (CNPq)
Selecione até três áreas, de acordo com a lista padronizada pelo CNPq.

Caso o projeto se enquadre na Grande Área 4 – Ciências da Saúde, será

necessário preencher também o campo Propósito Principal do Estudo
(OMS). Se o subitem “Clínico” for selecionado, serão ativados outros

campos para preenchimento (Acrônimo do Título Público e Acrônimo).
Esses itens se referem a sigla pela qual uma instituição é conhecida. Só há

necessidade de colocar um acrônimo, no caso dessa palavra representar a

população do estudo. Ex: 4ºBTL (no caso: Quarto Batalhão de Polícia

Militar).

● Título Público da Pesquisa
Informe o título público da pesquisa, com até 4000 caracteres. Esse título

será utilizado na divulgação do projeto ao público participante. Assim,

recomenda-se que o título seja de fácil entendimento ao público

participante.

● Título Principal da Pesquisa
Caso ache pertinente, determine um título com caráter acadêmico. No

entanto, o título público e principal podem ser os mesmos.
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● Contato Público
Informe quem irá responder pela pesquisa em caso de questionamentos

quanto a execução do projeto. Se o pesquisador que estiver fazendo a

submissão for o contato público, basta responder SIM. Caso contrário, o

sistema pedirá para cadastrar o contato.

Projetos cadastrados na Grande Área 4 – Ciências da Saúde e com o

Propósito Principal do Estudo (OMS) como Clínico, devem preencher todos

os itens seguintes. Demais projetos seguir a partir do item “Desenho”.

● Desenho do Estudo
Determinar se o desenho experimental do projeto é do tipo

OBSERVACIONAL ou INTERVENCIONAL/EXPERIMENTAL. Para

ambos, informar as “Condições de saúde ou problemas estudados”,

“Descritores Gerais para as Condições de Saúde” e “Descritores

Específicos para as Condições de Saúde”. As duas últimas opções

são classificadas pelo CID-10 da patologia em estudo. Os projetos do

tipo INTERVENCIONAL, devem informar o “Tipo de Intervenção”

(experimental, comparador, placebo, entre outros), a “Natureza da

Intervenção” (fármaco, procedimento, radiação, genética, entre

outras), os “Descritores da Intervenção” (CID-10) e a Fase na qual o

projeto se encontra (Fase I, II, III ou IV).

● Haverá uso de placebo ou a existência de grupos que não serão

submetidos a nenhuma intervenção?
Caso responda SIM, incluir uma justificativa para isso de até 4000

caracteres.

● Haverá aplicação de washout?

Ter washout significa que haverá um período de intervalo entre a

aplicação dos tratamentos. Caso responda SIM, incluir uma

justificativa para isso de até 4000 caracteres.
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● Desenho
Refere-se ao desenho experimental do trabalho, ou seja, o tipo de

metodologia de pesquisa (observacional, intervencional, longitudinal,

transversal, prospectivo, retrospectivo etc.).

● Financiamento
Informar caso haja financiamento externo, ou seja, laboratórios, indústrias

e/ou empresas. AGÊNCIAS DE FOMENTO OU BOLSAS DE ESTUDOS

(CNPq, FAI, FAPESP) NÃO CONFIGURAM COMO FINANCIADORAS DA

PESQUISA. PARA ESTES CASOS, INFORMAR “FINANCIAMENTO

PRÓPRIO”.

● Palavras-chave
Recomendável acrescentar ao menos três palavras-chave que descrevem

e caracterizam o projeto. É preferível que essas palavras sejam diferentes

de palavras que já estejam no título do projeto.

Os itens: Resumo, Introdução, Hipótese, Objetivo (primário e secundário),
Metodologia proposta, critério de inclusão e exclusão compreendem as

informações do projeto de pesquisa elaborado junto ao orientador. Note que

para cada item há disponível 4000 caracteres. Um modelo de projeto de

pesquisa está disponível no item “Brochura Pesquisa” abaixo neste manual.

● Riscos
Cite os riscos, por menor que sejam. Considere como riscos desconfortos,

constrangimentos, cansaço, aborrecimentos e possível exposição dos

participantes da pesquisa. Muitos projetos são devolvidos para adequação

por falta de informações dos riscos. Portanto, se julgar que não há risco

algum justifique.

● Benefícios
Cite os benefícios que a realização do seu projeto pode trazer para a área

de estudo.

● Metodologia para análise de dados
Descreva a natureza dos dados coletados (qualitativos e/ou quantitativos)

e as formas como eles serão analisados. Inclua como a estatística do seu

trabalho será feita (ex: análise descritiva e aplicação de teste T).
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● Desfecho primário
Refere-se ao principal resultado esperado com base em seu objetivo. Por

exemplo, o que espera ao testar um fármaco em um grupo controle versus

um grupo caso.

● Desfecho secundário (opcional)
Refere-se aos resultados secundários esperados com base em seus

objetivos específicos. Por exemplo, a correlação entre alguns fatores

testados durante a pesquisa.

● Tamanho da amostra
Deve ser compatível com um cálculo amostral descrito na metodologia ou

um valor esperado em caso de amostras por conveniência. Note que essa

informação se trata de uma estimativa de pessoas necessárias para

realização do projeto. Caso tenha mais ou menos pessoas ao final da

pesquisa isso não inviabiliza a submissão. Além disso, tenha em mente

que quanto mais pessoas envolvidas, maiores precisam ser as

justificativas para utilizar tantas pessoas no estudo.

● Data do primeiro recrutamento
Caso não seja uma pesquisa clínica, informar que “não se aplica”. Caso

seja uma pesquisa clínica, informe a data em que será iniciado a coleta de

dados (tenha em mente que essa data deve ser posterior a aprovação do

CEP, que leva de 1 a 2 meses para emitir o parecer).

● Países de recrutamento
Caso sejam coletados dados em outros países, acrescentar o número de

amostras em cada país. Se for apenas no Brasil, o campo já vai estar

preenchido com a informação do campo “Tamanho da amostra”.

● Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados
demográficos, etc)?
Se houver, informar quais são as fontes secundárias de informação

● Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente,
recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro
de pesquisa
Caso todos os participantes informados em “tamanho da amostra” e

“Países recrutados” participem igualmente da pesquisa, preencha com o

número total de pessoas que pretende utilizar em sua pesquisa.
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● Grupos em que serão divididos os sujeitos de pesquisa neste centro
Se a metodologia prevê vários grupos, informar o número de participantes

de cada grupo (valor estimado) e as respectivas intervenções a serem

realizadas.

● O estudo de multicêntrico no Brasil?
Estudos multicêntricos são pesquisas realizadas em mais de uma

instituição ou centro de pesquisa. Se sim, todas as instituições

participantes em que os dados serão coletados deverão apresentar

autorização. Para definição de projeto multicêntrico, consultar Res. CNS

346/05.

● Instituição Coparticipante
Informar caso tenha instituição coparticipante do projeto de pesquisa. Por

exemplo: um projeto de pesquisa realizado por alunos da FAI que colherá

amostras de sangue na Santa Casa de Adamantina ou dados de uma

empresa. Em ambos os casos são instituições coparticipante. Além do

preenchimento das informações na plataforma, será necessário um termo

de anuência da instituição. Um modelo de termo de anuência está

disponível no item “Declaração de Concordância” abaixo neste manual.

● Propõe dispensa do TCLE?
É passível de dispensa estudos que façam uso de informações disponíveis

em prontuários médicos, informações clínicas ou dados que sejam

analisados de forma anônima e os resultados sejam apresentados de

forma agregada, não permitindo a identificação dos participantes de

pesquisa. Outro cenário de dispensa do TCLE é quando será utilizado

dados de pessoas já falecidas e/ou sem possibilidades de contato (ex.:

sem endereço ou telefone válido nos registros da instituição e/ou sem

contato telefônico após pelo menos três tentativas frustradas). A Figura 1

apresenta um fluxograma com exemplos de casos que dispensam TCLE.

Se o seu trabalho atende aos requisitos de dispensa do TCLE, justifique os

motivos para o CEP. Um modelo de dispensa do TCLE está disponível no

item “justificativa de ausência” abaixo neste manual.
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● Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?
Se houver, justifique em até 4000 caracteres. A regulamentação e

aspectos éticos dos bancos de material biológico (biobancos e

biorrepositórios) pode ser acessada na Res. CNS 441/11.

● Cronograma
Inclua cada etapa com a respectiva data de início e término. Certifique-se

que o cronograma está adequado para realização do projeto como um

todo. Lembre-se que a coleta de dados só poderá iniciar após a aprovação

do CEP. Considere um a dois meses como o tempo médio para o resultado

do parecer do Comitê. Um modelo de cronograma está disponível no item

“Cronograma” abaixo neste manual.

● Orçamento Financeiro
Incluir todos os itens que compreendem os gastos associados ao projeto.

Atenção a esse item, por ser comum a recusa do CEP por falta de

detalhamento dos gastos. Considere qualquer custo, como impressões e

demais despesas. Um modelo de orçamento está disponível no item

“orçamento” abaixo neste manual.

● Outras informações, justificativas ou considerações a critério do
Pesquisador
O preenchimento desse campo é opcional. Utilize caso julgar necessário

alguma informação ou justificativa relevante para aprovação do projeto que

não foi contemplada pelos outros itens.

● Bibliografia
Incluir TODAS as referências utilizadas no projeto de pesquisa, seguindo

as regras da ABNT.

● Folha de rosto
O sistema irá gerar esse documento com base nas informações

fornecidas. Após a impressão e assinatura pelo responsável técnico da

pesquisa (orientador), colher a assinatura da instituição na Pró-reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação no Câmpus I. Caso tenha incluído uma

instituição coparticipante e/ou financiamento da pesquisa, é necessário

incluir as assinaturas dos respectivos responsáveis pelas instituições. Após

colher as assinaturas, o documento deve ser escaneado e anexado na

proposta do CEP.
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Há uma série de documentos que podem ser anexados à proposta,
abaixo há modelos dos documentos que a FAI recomenda que sejam
enviados. Todas as informações em vermelho devem ser substituídas
pelas informações necessárias e apagadas antes do envio dos
documentos. Os modelos estão em Google Docs, mas os arquivos devem
ser anexados na Plataforma Brasil em PDF. Para saber como salvar de
Google Docs para PDF (clique aqui)

● Brochura Pesquisa (Clique aqui)
Trata-se do projeto de pesquisa na íntegra, sendo que muitas das

informações já foram anexadas ao longo da criação da proposta ao CEP

nas etapas anteriores deste manual. Esse projeto de pesquisa deve conter:

título, objetivos da pesquisa, riscos e benefícios envolvidos na execução

da pesquisa, local de realização da pesquisa, descrição da população

estudada, os instrumentos utilizados para coleta de dados (ex: aplicação

de questionários, ficha clínica, coleta de sangue, etc.), cronograma,

orçamento, critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa.

● Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Clique aqui).
O TCLE é aplicado a participantes maiores de 18 anos ou um responsável

legal por menores de idade participantes da pesquisa e o Termo de

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Clique aqui) é aplicado a

menores de 18 anos. Ambos os documentos devem ser escritos em

linguagem acessível aos participantes da pesquisa. Note que, em caso de

pesquisa com menores de idade, os pais devem assinar o TCLE e

crianças/adolescentes o TALE. Esses são apenas modelos de termos,

pois o pesquisador deve elaborar o termo de acordo com a natureza e

metodologia da pesquisa seguindo as normas da resolução CNS 466/12 e

510/2016. Em caso de dados secundários de prontuários e banco de

dados, o TCLE pode ser substituído pelo termo compromisso para

utilização e manuseio de dados (TCUD) (Clique aqui).

Caso a pesquisa seja realizada de forma on-line, deve seguir as

mesmas resoluções. O pesquisador deve inserir o Termo antes da primeira

pergunta do questionário e incluir ao final uma declaração de

consentimento: “Li e concordo em participar da pesquisa”, com um botão
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indicando o aceite (o que substitui a assinatura e rubricas). Caso use o

Google Forms e colete o e-mail do participante, o pesquisador deve

disponibilizar o documento assinado por e-mail. Nos casos em que não for

coletado o e-mail e não houver dados pessoais que identifiquem quem

está respondendo, informar no texto do Termo que não há coleta de dados,

por isso o participante não receberá suas respostas. TCLE on-line (Clique
aqui).

● Justificativa de ausência (Clique aqui).
Segundo a resolução 466/2012 “IV.8 - Nos casos em que seja inviável a

obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta

obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade

dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador

e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada

pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação,

sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento”.

● Cronograma (Clique aqui)
O cronograma deve ser estruturado informando as diferentes etapas da

pesquisa ao longo dos meses em que o projeto seja executado. No

cronograma deve ser incluído, como uma das etapas, a entrega do

relatório final ao CEP. Lembre-se que a coleta de dados só poderá iniciar

após a aprovação do CEP. Considere um a dois meses como o tempo

médio para o resultado do parecer do Comitê.

● Declaração de Pesquisadores (Clique aqui)
Comprometimento do uso dos dados seguindo os preceitos éticos e legais.

● Orçamento (Clique aqui)

Detalhar os possíveis custos associados ao projeto. A tabela pode ser

alterada conforme o tipo de projeto. Considere qualquer custo, como

impressões e demais despesas.

● Declaração de Concordância (Clique aqui)
Há dois modelos nesse documento. Na primeira página há uma solicitação

para a instituição a qual a pesquisa irá coletar dados. Na segunda página,

a anuência do responsável pela instituição em que será feita a coleta de

dados. Apenas a segunda página deve ser anexada ao sistema da

Plataforma Brasil, com a assinatura do responsável pela instituição. Caso a
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coleta seja feita em mais de um local, você deve ter um termo de anuência

para cada instituição.

● Relatório parcial e final (Clique aqui)
Havendo a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP, o(a)

pesquisador(a) responsável têm a obrigação de enviar relatórios parciais

(semestralmente), bem como o relatório final após o término da pesquisa.

Exigências seguindo a normativa Resolução CNS n. 466/2012. Os

relatórios devem ser enviados via Plataforma Brasil, clicando na “lupa” >

“notificações” > “Outros”

● Justificativa de interrupção de projeto (Clique aqui)

Caso a pesquisa esteja aprovada e os pesquisadores optem pela

suspensão temporária ou definitiva do projeto, deve-se enviar uma

justificativa via Plataforma Brasil, clicando na “lupa” > “notificações” >

“Envio de relatório”

Os documentos acima são modelos, tenha em mente que alguns tipos de projetos

podem requerer documentos específicos no momento da submissão. Para ter

acesso aos modelos você deve estar utilizando sua conta institucional.

3.2 ETAPAS PARA SUBMISSÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA – RELATO
DE CASO

Relatos de caso devem ser submetidos ao CEP mesmo que o caso já tenha

sido concluído e apenas sejam feitas análises de prontuário. Finalizado o cadastro

pessoal, o professor orientador deve acessar a plataforma com e-mail e senha

cadastrado e iniciar o processo de submissão do projeto. Segue abaixo algumas

instruções sobre os campos da plataforma:

● A pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da
pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em
sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou
materiais? Maiores informações ver Resolução 466, Resolução 510
A resposta é “SIM”. Confirmando que há necessidade de submissão a

plataforma.
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● Informe o Modelo que deseja preencher
Selecione o item “SIMPLIFICADO”.

● Pesquisador Principal
Os dados do pesquisador que está cadastrando o projeto irão aparecer

automaticamente. Lembre-se que o pesquisador principal deve ser

obrigatoriamente o orientador do projeto. Portanto, o aluno pode ajudar na

elaboração dos documentos, mas o orientador é que deve acessar com

seu login e senha para submeter a proposta final.

● Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras
pessoas já cadastradas no sistema?
O pesquisador principal pode autorizar que outras pessoas preencham o

formulário. Neste caso, o assistente também deverá estar cadastrado na

Plataforma Brasil. Um aluno de graduação pode ser cadastrado como

assistente, mas não pode enviar o pedido final ao CEP.

● Equipe de Pesquisa
Incluir todos os pesquisadores que fazem parte do projeto (alunos,

coorientadores). Para que a inclusão seja realizada é necessário que todos

os membros da equipe tenham feito seu cadastro pessoal na Plataforma

Brasil e tenham seus próprios login e senha de acesso.

● Instituição Proponente
Trata-se da Instituição na qual o pesquisador principal tem vínculo, ou seja,

aquela a partir da qual o projeto será proposto. No caso do TCC, o vínculo

deve ser o Centro Universitário de Adamantina.

● É um estudo internacional?
Em caso a resposta seja “SIM”, o projeto deve se enquadrar na área

“Pesquisa com Cooperação Estrangeira” da CONEP (ver Resolução CNS

292/99).

● Área Temática Especial (indique todas as áreas temáticas do projeto,
se aplicável)
Esse campo não é obrigatório e deve ser preenchido apenas para projetos

específicos. Projetos que se enquadrem nas opções desse campo serão

avaliados pelo CEP e CONEP. Portanto, o tempo de resposta dos referidos

comitês será maior do que o normal.
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● Grandes Áreas de Conhecimento (CNPq)
Selecione Grande Área 4 – Ciências da Saúde e no campo Propósito
Principal do Estudo (OMS) “Outros – Estudo observacional de braço

único”.

● Título Público da Pesquisa
Informe o título público da pesquisa, com até 4000 caracteres. Esse título

será utilizado na divulgação do projeto ao público participante. Assim,

recomenda-se que o título seja de fácil entendimento ao público

participante.

● Título Principal da Pesquisa
Caso ache pertinente, determine um título com caráter acadêmico. No

entanto, o título público e principal podem ser os mesmos.

● Contato Público
Informe quem irá responder pela pesquisa em caso de questionamentos

quanto a execução do projeto. Se o pesquisador que estiver fazendo a

submissão for o contato público, basta responder SIM. Caso contrário, o

sistema pedirá para cadastrar o contato.

● Desenho
Estudo observacional do tipo descritivo.

● Financiamento
Informar caso haja financiamento externo, ou seja, laboratórios, indústrias

e/ou empresas. AGÊNCIAS DE FOMENTO OU BOLSAS DE ESTUDOS

(CNPq, FAI, FAPESP) NÃO CONFIGURAM COMO FINANCIADORAS DA

PESQUISA. PARA ESTES CASOS, INFORMAR “FINANCIAMENTO

PRÓPRIO”.

● Palavras-chave
Recomendável acrescentar ao menos três palavras-chave que descrevem

e caracterizam o projeto. É preferível que essas palavras sejam diferentes

de palavras que já estejam no título do projeto.

● Resumo
Relatar o objetivo da pesquisa, o tipo de delineamento (estudo

observacional descritivo), o(s) local(is) onde será realizado o estudo, quais

são as características do paciente (detalhes do quadro clínico, gênero,

idade, origem, etc.), como será a coleta dos dados (uso de dados
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secundários, análise de prontuário, etc.), e a duração da pesquisa

(mês/ano de início e término da pesquisa).

● Introdução
Apresentar o tema do relato de caso e sua base teórica, sempre

fundamentado em trabalhos científicos que abordam o tema. Também é

recomendável detalhar as razões para a realização do referido relato de

caso, deixando claro sua relevância científica, social e/ou clínica.

● Hipótese
Não se aplica

● Objetivo Primário
Descrever o que torna o relato de caso particularmente raro, diferente ou

interessante. Ou seja, as razões que fazem o relato deste caso ser

importante, tendo em vista o conhecimento pré-existente.

● Objetivo secundário
Não se aplica

● Metodologia Proposta
Descrever, utilizando o tempo verbal no futuro, o que será feito na

avaliação do caso clínico. Pesquise para poder descrever o que é um

“estudo observacional descritivo”. Além disso, relate como será a

abordagem ao paciente ou se será apenas análise de prontuário sem

contato com o paciente (por conta de um óbito, por exemplo). Especifique

o local da realização da pesquisa e as características do indivíduo a ser

estudado (detalhes do quadro clínico, gênero, idade, origem e outras que

sejam pertinentes à descrição do mesmo e que possam, de fato, ser

significativas para a análise ética do estudo).

● Critério de inclusão
Não se aplica

● Critério de exclusão
Não se aplica

Os itens: Resumo, Introdução, Objetivo, Metodologia proposta
compreendem as informações do projeto de pesquisa elaborado junto ao

orientador. Note que para cada item há disponível 4000 caracteres. Um
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modelo de projeto de pesquisa está disponível no item “Brochura Pesquisa”
abaixo neste manual.

● Riscos
Cite os riscos, por menor que sejam. Considere como riscos desconfortos,

constrangimentos, cansaço, aborrecimentos e possível exposição dos

participantes da pesquisa. Muitos projetos são devolvidos para adequação

por falta de informações dos riscos. Portanto, se julgar que não há risco

algum justifique.

● Benefícios
Cite os benefícios pessoais e/ou a comunidade que a realização do seu

projeto pode trazer para a área de estudo.

● Metodologia para análise de dados
Não se aplica

● Desfecho primário
Não se aplica

● Desfecho secundário (opcional)
Não se aplica

● Tamanho da amostra
1 (relato de um caso) ou 2 ou 3... (série de casos).

● Data do primeiro recrutamento
Não se aplica

● Países de recrutamento
Caso sejam coletados dados em outros países, acrescentar o número de

amostras em cada país. Se for apenas no Brasil, o campo já vai estar

preenchido com a informação do campo “Tamanho da amostra”.

● Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados

demográficos, etc)?
Se houver, informar quais são as fontes secundárias de informação (Ex.:

Prontuários, fichas clínicas).
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● Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente,
recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro
de pesquisa
Caso todos os participantes informados em “tamanho da amostra” e

“Países recrutados” participem igualmente da pesquisa, preencha com o

número total de pessoas que pretende utilizar em sua pesquisa.

● Grupos em que serão divididos os sujeitos de pesquisa neste centro
Caso a metodologia preveja vários grupos, informe o número de

participantes de cada grupo (valor estimado) e as respectivas intervenções

a serem realizadas.

● O estudo de multicêntrico no Brasil?
Não

● Instituição Coparticipante
Informar caso tenha instituição coparticipante do projeto de pesquisa. Por

exemplo: um projeto de pesquisa realizado por alunos da FAI que colherá

amostras de sangue na Santa Casa de Adamantina ou dados de uma

empresa. Em ambos os casos são instituições coparticipante. Além do

preenchimento das informações na plataforma, será necessário um termo

de anuência da instituição. Um modelo de termo de anuência está

disponível no item “Declaração de Concordância” abaixo neste manual.

● Propõe dispensa do TCLE?
É passível de dispensa estudos que façam uso de informações disponíveis

em prontuários médicos, informações clínicas ou dados que sejam

analisados de forma anônima e os resultados sejam apresentados de

forma agregada, não permitindo a identificação dos participantes de

pesquisa. Outro cenário de dispensa do TCLE é quando será utilizado

dados de pessoas já falecidas e/ou sem possibilidades de contato (ex.:

sem endereço ou telefone válido nos registros da instituição e/ou sem

contato telefônico após pelo menos três tentativas frustradas). A Figura 1

apresenta um fluxograma com exemplos de casos que dispensam TCLE.

Se o seu trabalho atende aos requisitos de dispensa do TCLE, justifique os

motivos para o CEP. Um modelo de dispensa do TCLE está disponível no

item “justificativa de ausência” abaixo neste manual.
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● Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?
Não

● Cronograma
Inclua cada etapa com a respectiva data de início e término. Certifique-se

que o cronograma está adequado para realização do projeto como um

todo. Lembre-se que a coleta de dados só poderá iniciar após a aprovação

do CEP. Considere um a dois meses como o tempo médio para o resultado

do parecer do Comitê. Um modelo de cronograma está disponível no item

“Cronograma” abaixo neste manual.

● Orçamento Financeiro
Incluir todos os itens que compreendem os gastos associados ao projeto.

Atenção a esse item, por ser comum a recusa do CEP por falta de

detalhamento dos gastos. Considere qualquer custo, como impressões e

demais despesas. Um modelo de orçamento está disponível no item

“orçamento” abaixo neste manual.

● Outras informações, justificativas ou considerações a critério do
Pesquisador
O preenchimento desse campo é opcional. Utilize caso julgar necessário

alguma informação ou justificativa relevante para aprovação do projeto que

não foi contemplada pelos outros itens.

● Bibliografia
Incluir TODAS as referências utilizadas no projeto de pesquisa, seguindo

as regras da ABNT.

● Folha de rosto
O sistema irá gerar esse documento com base nas informações

fornecidas. Após a impressão e assinatura pelo responsável técnico da

pesquisa (orientador), colher a assinatura da instituição na Pró-reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação no Câmpus I. Caso tenha incluído uma

instituição coparticipante e/ou financiamento da pesquisa, é necessário

incluir as assinaturas dos respectivos responsáveis pelas instituições. Após

colher as assinaturas, o documento deve ser escaneado e anexado na

proposta do CEP.
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Há uma série de documentos que podem ser anexados à proposta,
abaixo há modelos dos documentos que a FAI recomenda que sejam
enviados. Todas as informações em vermelho devem ser substituídas
pelas informações necessárias e apagadas antes do envio dos
documentos. Os modelos estão em Google Docs, mas os arquivos devem
ser anexados na Plataforma Brasil em PDF. Para saber como salvar de
Google Docs para PDF (clique aqui).

● Brochura Pesquisa (Clique aqui)
Trata-se do projeto de pesquisa na íntegra, sendo que muitas das

informações já foram anexadas ao longo da criação da proposta ao CEP

nas etapas anteriores deste manual.

● Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Clique aqui).
O TCLE é aplicado a participantes maiores de 18 anos ou um responsável

legal por menores de idade participantes da pesquisa e o Termo de

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Clique aqui) é aplicado a

menores de 18 anos. Ambos os documentos devem ser escritos em

linguagem acessível aos participantes da pesquisa. Note que, em caso de

pesquisa com menores de idade, os pais devem assinar o TCLE e

crianças/adolescentes o TALE. Esses são apenas modelos de termos,

pois o pesquisador deve elaborar o termo de acordo com a natureza e

metodologia da pesquisa seguindo as normas da resolução CNS 466/12 e

510/2016. Em caso de dados secundários de prontuários e banco de

dados, o TCLE pode ser substituído pelo termo compromisso para

utilização e manuseio de dados (TCUD) (Clique aqui).

● Justificativa de ausência (Clique aqui).
Segundo a resolução 466/2012 “IV.8 - Nos casos em que seja inviável a

obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta

obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade

dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador

e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada

pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação,

sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento”.
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● Cronograma (Clique aqui)
O cronograma deve ser estruturado informando as diferentes etapas da

pesquisa ao longo dos meses em que o projeto seja executado. No

cronograma deve ser incluído, como uma das etapas, a entrega do

relatório final ao CEP. Lembre-se que a coleta de dados só poderá iniciar

após a aprovação do CEP. Considere um a dois meses como o tempo

médio para o resultado do parecer do Comitê.

● Declaração de Pesquisadores (Clique aqui)
Comprometimento do uso dos dados seguindo os preceitos éticos e legais.

● Orçamento (Clique aqui)

Detalhar os possíveis custos associados ao projeto. A tabela pode ser

alterada conforme o tipo de projeto. Considere qualquer custo, como

impressões e demais despesas.

● Declaração de Concordância (Clique aqui)
Há dois modelos nesse documento. Na primeira página há uma solicitação

para a instituição a qual a pesquisa irá coletar dados. Na segunda página,

a anuência do responsável pela instituição em que será feita a coleta de

dados. Apenas a segunda página deve ser anexada ao sistema da

Plataforma Brasil, com a assinatura do responsável pela instituição. Caso a

coleta seja feita em mais de um local, você deve ter um termo de anuência

para cada instituição.

● Relatório parcial e final (Clique aqui)
Havendo a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP, o(a)

pesquisador(a) responsável tem a obrigação de enviar relatórios parciais

(semestralmente), bem como o relatório final após o término da pesquisa.

Exigências seguindo a normativa Resolução CNS n. 466/2012. Os

relatórios devem ser enviados via Plataforma Brasil, clicando na “lupa” >

“notificações” > “Outros”

● Justificativa de interrupção de projeto (Clique aqui)

Caso a pesquisa esteja aprovada e os pesquisadores optem pela

suspensão temporária ou definitiva do projeto, deve-se enviar uma

justificativa via Plataforma Brasil, clicando na “lupa” > “notificações” >

“Envio de relatório”
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Os documentos acima são modelos, tenha em mente que alguns tipos de projetos

podem requerer documentos específicos no momento da submissão. Para ter

acesso aos modelos você deve estar utilizando sua conta institucional.

3.3 ETAPAS PARA SUBMISSÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA - ÁREA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Os projetos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais seguem a Resolução

CNS nº510/16 e os pesquisadores são orientados pela Carta Circular

nº110-SEI/2017-CONEP/SECNS/MS. Finalizado o cadastro pessoal, o professor

orientador deve acessar a plataforma com e-mail e senha cadastrado e iniciar o

processo de submissão do projeto. Segue abaixo algumas instruções sobre os

campos da plataforma:

● A pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da
pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em
sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou
materiais? Maiores informações ver Resolução 466, Resolução 510
A resposta é “SIM”. Confirmando que há necessidade de submissão a

plataforma.

● Informe o Modelo que deseja preencher
Selecione o item “SIMPLIFICADO”.

● Pesquisador Principal
Os dados do pesquisador que está cadastrando o projeto irão aparecer

automaticamente. Lembre-se que o pesquisador principal deve ser

obrigatoriamente o orientador do projeto. Portanto, o aluno pode ajudar na

elaboração dos documentos, mas o orientador é que deve acessar com

seu login e senha para submeter a proposta final.

● Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras
pessoas já cadastradas no sistema?
O pesquisador principal pode autorizar que outras pessoas preencham o

formulário. Neste caso, o assistente também deverá estar cadastrado na

Plataforma Brasil. Um aluno de graduação pode ser cadastrado como

assistente, mas não pode enviar o pedido final ao CEP.
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● Equipe de Pesquisa
Incluir todos os pesquisadores que fazem parte do projeto (alunos,

coorientadores). Para que a inclusão seja realizada é necessário que todos

os membros da equipe tenham feito seu cadastro pessoal na Plataforma

Brasil e tenham seus próprios login e senha de acesso.

● Instituição Proponente
Trata-se da Instituição na qual o pesquisador principal tem vínculo, ou seja,

aquela a partir da qual o projeto será proposto. No caso do TCC, o vínculo

deve ser o Centro Universitário de Adamantina.

● É um estudo internacional?
Em caso a resposta seja “SIM”, o projeto deve se enquadrar na área

“Pesquisa com Cooperação Estrangeira” da CONEP (ver Resolução CNS

292/99).

● Área Temática Especial (indique todas as áreas temáticas do projeto,
se aplicável)
Esse campo não é obrigatório e deve ser preenchido apenas para projetos

específicos. Não há adequações necessárias para as pesquisas que

utilizam metodologias próprias das áreas de Ciências Humanas e Sociais.

● Grandes Áreas de Conhecimento (CNPq)
Selecione até três áreas, de acordo com a lista padronizada pelo CNPq. O

campo Propósito Principal do Estudo (OMS) não se aplica a projetos de
Ciências Humanas e Sociais.

● Título Público da Pesquisa
Informe o título público da pesquisa, com até 4000 caracteres. Esse título

será utilizado na divulgação do projeto ao público participante. Assim,

recomenda-se que o título seja de fácil entendimento ao público

participante.

● Título Principal da Pesquisa
Caso ache pertinente, determine um título com caráter acadêmico. No

entanto, o título público e principal podem ser os mesmos.

● Contato Público
Informe quem irá responder pela pesquisa em caso de questionamentos

quanto a execução do projeto. Se o pesquisador que estiver fazendo a
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submissão for o contato público, basta responder SIM. Caso contrário, o

sistema pedirá para cadastrar o contato.

● Desenho
Refere-se ao desenho experimental do trabalho, ou seja, o tipo de

metodologia de pesquisa (observacional, intervencional, longitudinal,

transversal, prospectivo, retrospectivo etc.).

● Financiamento
Informar caso haja financiamento externo, ou seja, laboratórios, indústrias

e/ou empresas. AGÊNCIAS DE FOMENTO OU BOLSAS DE ESTUDOS

(CNPq, FAI, FAPESP) NÃO CONFIGURAM COMO FINANCIADORAS DA

PESQUISA. PARA ESTES CASOS, INFORMAR “FINANCIAMENTO

PRÓPRIO”.

● Palavras-chave
Recomendável acrescentar ao menos três palavras-chave que descrevem

e caracterizam o projeto. É preferível que essas palavras sejam diferentes

de palavras que já estejam no título do projeto.

Os itens: Resumo, Introdução, Hipótese, Objetivo (primário e secundário),
Metodologia proposta, critério de inclusão e exclusão compreendem as

informações do projeto de pesquisa elaborado junto ao orientador. Note que

para cada item há disponível 4000 caracteres. Um modelo de projeto de

pesquisa está disponível no item “Brochura Pesquisa” abaixo neste manual.

● Riscos
Cite os riscos, por menor que sejam. Considere como riscos desconfortos,

constrangimentos, cansaço, aborrecimentos e possível exposição dos

participantes da pesquisa. Muitos projetos são devolvidos para adequação

por falta de informações dos riscos. Portanto, se julgar que não há risco

algum justifique.

● Benefícios
Cite os benefícios que a realização do seu projeto pode trazer para a área

de estudo.
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● Metodologia para análise de dados
Descreva a natureza dos dados coletados (qualitativos e/ou quantitativos)

e as formas como eles serão analisados. Inclua como a estatística do seu

trabalho será feita (ex: análise descritiva e aplicação de teste T).

● Desfecho primário
Preencher o campo com a expressão “não se aplica”.

● Desfecho secundário (opcional)
Preencher o campo com a expressão “não se aplica”.

● Tamanho da amostra
Tendo em vista que nem toda metodologia de pesquisa prevê o número de

participantes de pesquisa, o pesquisador deverá inserir o número “0”. Essa

orientação decorre de que, atualmente, só é possível inserir números e

não texto nesse campo. No entanto, faz-se necessário que os

pesquisadores estejam atentos a incluir, entre os outros aspectos, no item

“metodologia proposta” os critérios utilizados para a definição dos

participantes da pesquisa.

Data do primeiro recrutamento
Preencher o campo com a expressão “não se aplica”.

● Países de recrutamento
Caso sejam coletados dados em outros países, acrescentar o número de

amostras em cada país. Se for apenas no Brasil, o campo já vai estar

preenchido com a informação do campo “Tamanho da amostra”.

● Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados
demográficos, etc)?
Se houver, informar quais são as fontes secundárias de informação.

● Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente,
recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro
de pesquisa
O pesquisador deverá inserir o número “0”, conforme explicado no item

“Tamanho da amostra”

● Grupos em que serão divididos os sujeitos de pesquisa neste centro
Deve ser condizente com a totalidade do número de indivíduos informado

no campo “Tamanho da Amostra no Brasil”, se foi informado “0”, deve-se

manter o “0”.
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● O estudo de multicêntrico no Brasil?
Estudos multicêntricos são pesquisas realizadas em mais de uma

instituição ou centro de pesquisa. Se sim, todas as instituições

participantes em que os dados serão coletados deverão apresentar

autorização. Para definição de projeto multicêntrico, consultar Res. CNS

346/05.

● Instituição Coparticipante
Informar caso tenha instituição coparticipante do projeto de pesquisa. Por

exemplo: um projeto de pesquisa realizado por alunos da FAI que colherá

dados de uma empresa. A empresa será considerada coparticipante. Além

do preenchimento das informações na plataforma, será necessário um

termo de anuência da empresa. Um modelo de termo de anuência está

disponível no item “Declaração de Concordância” abaixo neste manual.

● Propõe dispensa do TCLE?
Pesquisas com metodologias próprias a área de Ciências Humanas e

Sociais equivale a solicitação de dispensa de Registro de Consentimento,

pelo sistema CEP/CONEP, caso os pesquisadores optem pela solicitação

de dispensa, os pesquisadores devem justificar a não utilização do registro

(escrito, imagem e/ou áudio) do consentimento/assentimento livre e

esclarecido. Nesse caso, os pesquisadores devem estar atentos à

obrigatoriedade de anexar o documento de garantias que será entregue ao

participante da pesquisa (Resolução CNS 510/16, Art. 15, Parágrafo 1º). A

Figura 1 apresenta um fluxograma com exemplos de casos que dispensam

TCLE. Se o seu trabalho atende aos requisitos de dispensa do TCLE,

justifique os motivos para o CEP. Um modelo de dispensa do TCLE está

disponível no item “justificativa de ausência” abaixo neste manual.

● Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?
Se refere exclusivamente a amostra biológica, portanto, os pesquisadores

das áreas de Ciências Humanas e Sociais devem assinalar a opção “Não”.

● Cronograma
Inclua cada etapa com a respectiva data de início e término. Certifique-se

que o cronograma está adequado para realização do projeto como um

todo. Lembre-se que a coleta de dados só poderá iniciar após a aprovação

do CEP. Considere um a dois meses como o tempo médio para o resultado
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do parecer do Comitê. Um modelo de cronograma está disponível no item

“Cronograma” abaixo nesse manual.

● Orçamento Financeiro
Incluir todos os itens que compreendem os gastos associados ao projeto.

Atenção a esse item, por ser comum a recusa do CEP por falta de

detalhamento dos gastos. Considere qualquer custo, como impressões e

demais despesas. Um modelo de orçamento está disponível no item

“orçamento” abaixo neste manual.

● Outras informações, justificativas ou considerações a critério do
Pesquisador
O preenchimento desse campo é opcional. Utilize caso julgar necessário

alguma informação ou justificativa relevante para aprovação do projeto que

não foi contemplada pelos outros itens.

● Bibliografia
Incluir TODAS as referências utilizadas no projeto de pesquisa, seguindo

as regras da ABNT.

● Folha de rosto
O sistema irá gerar esse documento com base nas informações

fornecidas. Após a impressão e assinatura pelo responsável técnico da

pesquisa (orientador), colher a assinatura da instituição na Pró-reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação no Câmpus I. Caso tenha incluído uma

instituição coparticipante e/ou financiamento da pesquisa, é necessário

incluir as assinaturas dos respectivos responsáveis pelas instituições. Após

colher as assinaturas, o documento deve ser escaneado e anexado na

proposta do CEP.

Há uma série de documentos que podem ser anexados à proposta,
abaixo há modelos dos documentos que a FAI recomenda que sejam
enviados. Todas as informações em vermelho devem ser substituídas
pelas informações necessárias e apagadas antes do envio dos
documentos. Os modelos estão em Google Docs, mas os arquivos devem
ser anexados na Plataforma Brasil em PDF. Para saber como salvar de
Google Docs para PDF (clique aqui)
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● Brochura Pesquisa (Clique aqui)
Trata-se do projeto de pesquisa na íntegra, sendo que muitas das

informações já foram anexadas ao longo da criação da proposta ao CEP

nas etapas anteriores deste manual. Esse projeto de pesquisa deve conter:

título, objetivos da pesquisa, riscos e benefícios envolvidos na execução

da pesquisa, local de realização da pesquisa, descrição da população

estudada, os instrumentos utilizados para coleta de dados (ex: aplicação

de questionários, ficha clínica, coleta de sangue, etc.), cronograma,

orçamento, critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa.

● Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Clique aqui).
O TCLE é aplicado a participantes maiores de 18 anos ou um responsável

legal por menores de idade participantes da pesquisa e o Termo de

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Clique aqui) é aplicado a

menores de 18 anos. Ambos os documentos devem ser escritos em

linguagem acessível aos participantes da pesquisa. Note que, em caso de

pesquisa com menores de idade, os pais devem assinar o TCLE e

crianças/adolescentes o TALE. Esses são apenas modelos de termos, se

forem maiores de idade e a pesquisa for na área de Ciências Humanas,

primeiro o pesquisador deve determinar como será obtido o consentimento

dos participantes, que variará de acordo com cada pesquisa e população

(leia a Resolução 510/2016). Em caso de dados secundários de

prontuários e banco de dados, o TCLE pode ser substituído pelo termo

compromisso para utilização e manuseio de dados (TCUD) (Clique aqui).

Caso a pesquisa seja realizada de forma on-line, deve seguir as

mesmas resoluções. O pesquisador deve inserir o Termo antes da primeira

pergunta do questionário e incluir ao final uma declaração de

consentimento: “Li e concordo em participar da pesquisa”, com um botão

indicando o aceite (o que substitui a assinatura e rubricas). Caso use o

Google Forms e colete o e-mail do participante, o pesquisador deve

disponibilizar o documento assinado por e-mail. Nos casos em que não for

coletado o e-mail e não houver dados pessoais que identifiquem quem

está respondendo, informar no texto do Termo que não há coleta de dados,

por isso o participante não receberá suas respostas. TCLE on-line (Clique
aqui).
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● Justificativa de ausência (Clique aqui).
Segundo a resolução 466/2012 “IV.8 - Nos casos em que seja inviável a

obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta

obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade

dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador

e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada

pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação,

sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento”.

● Cronograma (Clique aqui)
O cronograma deve ser estruturado informando as diferentes etapas da

pesquisa ao longo dos meses em que o projeto seja executado. No

cronograma deve ser incluído, como uma das etapas, a entrega do

relatório final ao CEP. Lembre-se que a coleta de dados só poderá iniciar

após a aprovação do CEP. Considere um a dois meses como o tempo

médio para o resultado do parecer do Comitê.

● Declaração de Pesquisadores (Clique aqui)
Comprometimento do uso dos dados seguindo os preceitos éticos e legais.

● Orçamento (Clique aqui)

Detalhar os possíveis custos associados ao projeto. A tabela pode ser

alterada conforme o tipo de projeto. Considere qualquer custo, como

impressões e demais despesas.

● Declaração de Concordância (Clique aqui)
Há dois modelos nesse documento. Na primeira página há uma solicitação

para a instituição a qual a pesquisa irá coletar dados. Na segunda página,

a anuência do responsável pela instituição em que será feita a coleta de

dados. Apenas a segunda página deve ser anexada ao sistema da

Plataforma Brasil, com a assinatura do responsável pela instituição. Caso a

coleta seja feita em mais de um local, você deve ter um termo de anuência

para cada instituição.

● Relatório parcial e final (Clique aqui)
Havendo a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP, o(a)

pesquisador(a) responsável têm a obrigação de enviar relatórios parciais

(semestralmente), bem como o relatório final após o término da pesquisa.

Exigências seguindo a normativa Resolução CNS n. 466/2012. Os
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relatórios devem ser enviados via Plataforma Brasil, clicando na “lupa” >

“notificações” > “Outros”

● Justificativa de interrupção de projeto (Clique aqui)

Caso a pesquisa esteja aprovada e os pesquisadores optem pela

suspensão temporária ou definitiva do projeto, deve-se enviar uma

justificativa via Plataforma Brasil, clicando na “lupa” > “notificações” >

“Envio de relatório”

Os documentos acima são modelos, tenha em mente que alguns tipos de projetos

podem requerer documentos específicos no momento da submissão. Para ter

acesso aos modelos você deve estar utilizando sua conta institucional.

32

https://docs.google.com/document/d/1Et0zc71lwpr6r9QVRKxPCvZReXGN7gRZeEer6asD9SE/copy


CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
Manual para Submissão se Projetos a Comitês de Ética em Pesquisa

Fonte: Instituto nacional do câncer (INCA).

Figura 1. Fluxograma de dispensa de TCLE.
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3 PESQUISAS EM ANIMAIS QUE NECESSITAM DE COMITÊ DE ÉTICA

Conforme a Lei Federal nº 11.794/08, devem ser avaliados pela CEUA os

projetos de pesquisa que envolvem animais vertebrados vivos, mortos e partes de

animais (mesmo se comprados, doados ou emprestados). Além disso, no caso de

uso de materiais e dados derivados destes animais (como, por exemplo, estudos

com ectoparasitos) também devem ser avaliados pela CEUA. Não será necessária a

apreciação do CEUA nos seguintes casos:

I - A utilização de espécies animais (ou seus fragmentos) pertencentes de

coleções biológicas, os quais foram incorporados ao respectivo acervo em data

anterior à promulgação da Lei nº 11.794/2008.

II - Práticas zootécnicas que envolvem a rotina da criação e do manejo

animal como: reprodução, criação (aleitamento natural ou artificial, descorna,

descola, castração, confinamento, suplementação alimentar) e produção

propriamente dita (ordenha, tosquia, abate, etc). Além do manuseio específico dos

animais (contenção, separação por lotes, vacinações, pesagens, transporte, exames

e tratamentos veterinários, etc), participação em provas zootécnicas para valoração

genética (alojamento, arraçoamento em confinamento, pesagens, biometrias,

coletas de tecidos para tipagens, DNA, etc.) e a participação em exposições e feiras

agropecuárias.

III- profilaxia e o tratamento veterinário do animal que deles necessite;

IV – o anilhamento, a tatuagem, a marcação ou a aplicação de outro método

com finalidade de identificação do animal, desde que cause apenas dor ou aflição

momentânea ou dano passageiro;

V – as intervenções não-experimentais relacionadas às práticas

agropecuárias.

O pesquisador deve manter documentação que evidencie a origem do

material utilizado de forma inequívoca. A evidência poderá ser nota fiscal de

compra, recibo, fotografias ou documentos oficiais dos serviços de vigilância, dentre

outros aplicáveis.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm


CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
Manual para Submissão se Projetos a Comitês de Ética em Pesquisa

3.1 COMO SUBMETER PROJETO DE PESQUISA NO CEUA

O Centro Universitário de Adamantina possui uma CEUA regularmente

constituída com seu respectivo regimento interno (clique aqui). Desta forma, a

submissão do projeto de pesquisa deve ser feita pelo preenchimento do formulário

de submissão de projeto de pesquisa (clique aqui) e enviado para ceua@fai.com.br

Mais informações podem ser obtidas no site:

http://www.unifai.com.br/portal/ceua/index.php?i=5
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https://drive.google.com/file/d/13guAIH6HBIkPv3PB9vobYZJIe-YHPlZL/view?usp=sharing
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