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SISTEMA CEP/CONEP: SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA NA PLATAFORMA
BRASIL (PLTBR) 

A história do Sistema CEP/Conep teve início em 1988 com a publicação da Resolução CNS N° 01
de 1988, que estabeleceu que todas as instituições que realizassem pesquisa com seres humanos deveriam
ter um “Comitê de Ética”. O termo “CEP” (Comitê de Ética em Pesquisa) e criação da Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa – Conep veio anos mais tarde, com a Resolução CNS N°196 de 1996. 

O sistema CEP/CONEP foi instituído em 1996 para proceder à análise ética de projetos de pesquisa
envolvendo seres humanos no Brasil. Este processo é baseado em uma série de resoluções e normativas
deliberados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão vinculado ao Ministério da Saúde (MS). O atual
sistema possui como fundamentos o controle social, exercido pela ligação com o CNS, capilaridade, na qual
mais de 98% das análises e decisões ocorrem a nível local pelo trabalho dos comitês de ética em pesquisa
(CEP) e o foco na segurança, proteção e garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. A maioria dos
processos relacionados à análise ética ocorre em  ambiente eletrônico  por meio da ferramenta eletrônica
chamada Plataforma Brasil advinda em 2012 com a revogação da Resolução CNS 196/1996 pela Resolução
CNS 466/2012. Com esse novo formato o Sistema CEP/Conep tem por objetivo proteger os participantes de
pesquisa  em seus  direitos  e  assegurar  que  os  estudos  sejam realizados  de  forma  ética.  A eticidade  da
pesquisa implica,  necessariamente,  em: 1) Respeitar os participantes  em sua dignidade e autonomia;  2)
Ponderar riscos e benefícios; 3) Evitar ou reduzir ao máximo os danos que são previsíveis; 4) Ter relevância
social; 5) Ser justa e equitativa; 6) Não ser fútil e; 7) Respeitar os direitos dos participantes. 

A Plataforma Brasil  é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres
humanos para todo o sistema CEP/CONEP. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus
diferentes estágios - desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário
-  possibilitando  inclusive  o  acompanhamento  da  fase  de  campo,  o  envio  de  relatórios  parciais  e  dos
relatórios finais das pesquisas, Notificações (quando concluídas). O sistema permite, ainda, a apresentação
de documentos também em meio digital,  propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados públicos de
todas as pesquisas aprovadas. Pela Internet é possível a todos os envolvidos o acesso, por meio de um
ambiente compartilhado, às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite
dos projetos em todo o sistema CEP/CONEP.

Para registrar o projeto na Plataforma Brasil (PLATBR) deve ter sempre a seu alcance o arquivo do
projeto detalhado aberto para facilitar seu registro, como também, alguns dados como:
- CPF(s) e nomes dos pesquisadores envolvidos na pesquisa, como orientador e aluno(s).
- CNPJ da instituição proponente que o/a pesquisadoro/a tem vínculo (se for a Facene ou Famene, o CNPJ:
02.949.141/0001-80  Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda., por ser a mantenedora destas IES. 
 - CNPJ(s), o(s) nome(s) do(s) responsável (is) da(s) instituição(ões) coparticipante(s).
- Ter o sete da Plataforma Brasil: www.saude.gov.br/plataformabrasil

PROJETO DE PESQUISA
Pesquisa é um conjunto de procedimentos que procura criar ou aumentar o conhecimento sobre

um assunto,  e  chegar  a  novas  descobertas,  que  serão  úteis  para  muita  gente.  As  pesquisas  são  muito
importantes  para todos,  mas  é  preciso  você saber  que existem regras  no  Brasil  que vão protegê-lo  ao
participar de uma pesquisa. 

No Brasil existem várias regras para as pesquisas que envolvam seres humanos. As principais estão
na Resolução 466/2012 CNS e Resolução 510/2016 CNS. 

Segundo a  Resolução  466/2012  CNS,  no  item II.1,  defini  achados  de  pesquisa  como fatos  ou
informações encontrados pelo pesquisador no decorrer da pesquisa e que sejam considerados de relevância
para  os  participantes  ou  comunidades  participantes  e  no  item  II.14,  define  pesquisa  envolvendo  seres
humanos,  pesquisa  que,  individual  ou  coletivamente,  tenha  como  participante  o  ser  humano,  em  sua
totalidade  ou partes  dele,  e  o  envolva  de  forma direta  ou  indireta,  incluindo  o manejo  de  seus  dados,
informações ou materiais biológicos; e no item II.17 define protocolo de pesquisa como um conjunto de

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil


       

documentos  contemplando  a  descrição  da  pesquisa  em  seus  aspectos  fundamentais  e  as  informações
relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis.

Segundo a  Resolução 510/2016 CNS que dispõe sobre ética aplicada a projetos de pesquisa em
Ciências Humanas e Sociais, no Art. 1 dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas
e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os
participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes
na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução.

Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: 
I - pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;
II - pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no12.527, de 18 de novembro de 
2011;
III - pesquisa que utilize informações de domínio público;
IV - pesquisa censitária;(Grifo meu: )
V- pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação 
individual; 
VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica;
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; e
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.

Diante  disso,  pode-se  então  compreender  um projeto,  como sendo um roteiro  de  aplicações  de
recursos humanos, materiais e financeiros, dentro de um período pré-definido de tempo, com o intuito de
alcançar objetivos tangíveis e únicos. 

Os projetos de pesquisa são elaborados segundo a ANBR 6022/2018. Os elementos que compõem o
projeto de pesquisa são: Parte externa: Capa e Parte Interna que compreende três elementos: pré-textuais,
textuais e pós-textuais. 

ESTRUTURA DE PROJETO DE PESQUISA

ESTRUTURA ELEMENTOS

EXTERNA
(A  Capa  por  ser  um  elemento

externo, por isso não deve ser contado
como página do projeto

CAPA 
(O nome da Instituição,  Curso,   Autor(es),  Título,  Cidade e Ano)

INTERNA
      PRÉ-TEXTUAIS

(Estes elementos devem ser contados
como páginas do projeto, porém, não
devem  ser  expor  o  número  nas
páginas)

CONTRA CAPA / FOLHA DE ROSTO 
(obrigatório. A primeira página do Projeto). Nome(s) do(s) 
autor(es), Título do Projeto, breve descrição do projeto, onde deve 
estar incluído a natureza do projeto e o nome do Orientador(a)), 
Cidade, Ano. 

RESUMO NA LÍNGUA (VERNÁCULA (PORTUGUÊS)

SUMÁRIO

     INTERNA
 TEXTUAIS

(Estes elementos devem ser contados
como páginas do projeto e devem ser
enumerados)

1 INTRODUÇÃO (INCLUIR PROBLEMA(S), 
JUSTIFICATIVA(S), HIPOTESE(S)), OBJETIVO(S))

2 REVISÃO DE LITERATURA



       

3 MATERIAL E MÉTODO OU METODOLOGIA
4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
 
5 ORÇAMENTO FINANCEIRO

     INTERNA
 PÓS-TEXTUAIS

(Estes elementos devem ser contados
como páginas do projeto e devem ser
enumerados)

REFERÊNCIAS

APÊNDICE(S) 

ANEXO(S)

CAPA 

Deve conter o nome da instituição proponente,  nome do(s) autor(s), título, subtítulo,  se houver,
diferenciado  tipograficamente  do  título,  local,  ano  de  depósito  (entrega).  Por  considerar  um  elemento
externo, por isso ela não deve ser incluída na paginação.

Título 
•Ser pertinente ao assunto do trabalho; seja claro e informativo; 
•Refletir adequadamente a proposta, o desenho experimental , os resultados e a conclusão do trabalho; 
•Refletir a essência da pesquisa; 
•Ele não deve conter mais do que 15 palavras; 
•Omitir palavras desnecessárias do tipo “Um estudo de ...”, “Investigações de...”, “Observações em...” 
•Título corrido com 40 caracteres incluindo letras e espaços no rodapé da página; 
•Ter relação do título com o objeto da pesquisa; 
•Se contém a ideia no todo, pois ele é o primeiro resumo da ideia; 
•Sem abreviaturas. 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

CONTRA COPA/FOLHA DE ROSTO

Deve incluir os seguintes elementos:
• Deve conter o(s) nome(s) do(s) autor(s), título, subtítulo, se houver, diferenciado tipograficamente

do título, local, ano de depósito (entrega). Tudo em espaço simples e centralizado.  
• Nota de indicação da natureza do projeto/Monografia: deverá conter informações que indiquem a fi-

nalidade do projeto de pesquisa (doutorado, ingresso em mestrado, trabalho de conclusão de curso/
monografia, aprovação acadêmica, etc.) e nome da instituição o setor a que será submetido. Deve ser
recuado 4cm da margem esquerda.

FOLHA COM APRESENTAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA (Só deve ser apresentada quando 
se trata de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC).

Deve incluir os seguintes elementos: 
• Deve conter os nome(s) do(s) autor(s), título, subtítulo, se houver, diferenciado tipograficamente do

título, local, ano de depósito (entrega). Tudo em espaço simples e centralizado. 
• Nota de indicando Projeto/Monografia apresentada pelo(a) aluno(a) (colocar o nome), do Curso de

Bacharelado em Enfermagem, tendo obtido o conceito de ____________________, conforme a apre-
ciação da Banca Examinadora constituída pelos professores: Colocar os nomes

RESUMO DO PROJETO

O Resumo do projeto, o texto em língua portuguesa, espaçamento simples, com no mínimo 150 e no
máximo  250  palavras  (projeto)  Apresentar  os  seguintes  itens  resumidamente:  título,  objetivos,  tipo  de



       

pesquisa,  local  de pesquisa,  população e amostra,  instrumento de pesquisa,  a procedimento de coleta,  a
análise dos dados mostrando o método estatístico e a técnica de discussão (se for usar DSC, AC, HO, etc) e
os aspectos éticos. 

Palavras-chave: são palavras ou expressões que identificam o conteúdo da pesquisa. Essas palavras dever
ser separadas por ponto.  As palavras-chave deverão ser baseadas no DeCS (Descritores em Ciências  da
Saúde), pode ser consultado através do endereço eletrônico: http://decs.bvs.br. 

SUMÁRIO 

Deve ser  elaborado com todos  os  elementos  textuais  e  pós-textuais,  com objetivo  de facilitar  a
consulta ao Projeto. Os conteúdos textuais devem ter uma sequência numérica, porém os elementos pós-
textuais  não  seguem  com  essa  sequência.  Como  também,  o  Sumário  deve  ter  o  número  das  páginas
(Apêndice e Anexo).

ANEXO A - MODELO DE SUMÁRIO DE PROJETO

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................ 5
1.1 PROBLEMATIZAÇÃO ........................................................…………………..……..
1.2 JUSTIFICATIVA ……………………………………………………………………...

5
5

1.3 HIPÓTESES .............................................................................................................. 6
1.4 OBJETIVOS .............................................................................................................. 7
1.4.1 Objetivo geral.......................................................................................................... 7
1.4.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 7

2 REVISÃO DA LITERATURA...........................................................................…........ 8

3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS.......................................................................10
3.1 TIPO DA PESQUISA.........................................................................................................10
3.2 LOCAL DA PESQUISA.....................................................................................................10
3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA.............................................................................................
3.3.1 Cálculo Amostral ……………………………………………………………………
3.3.2 Critérios de seleção da amostra ……………………………………………………

11
11
11

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS....................................................................11
3.5 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS............................................................11
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS ………………………………………………………………….
3.7.1 Riscos e Benefícios da pesquisa ……………………………………………………..
3.8 DESFECHO PRIMÁRIO (Só usado no projeto) ....………………………………….
3.9 DESFECHO SECUNDÁRIO (Só usado no projeto)………………………..………..
3.10 FINANCIAMENTO (Só usado no projeto)...........................................,,,..................

12
12
12
13
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4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO...................................................................................14

5 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA........................................................................................15
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ELEMENTOS TEXTUAIS

1 INTRODUÇÃO

Parte inicial do conteúdo textual. Para desenvolver o interesse do leitor deve elaborar, de forma sucinta,
explicações sobre quais são os conhecimentos abordados na pesquisa, com:

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA – Descrever a problematização, relevância e
contribuição da pesquisa;

1.2 HIPÓTESE – As hipóteses de pesquisa são afirmativas que tentam responder ao problema de pesquisa.
Essas ideias surgem no início ou no decorrer do processo investigativo, com base no conhecimento que o
estudante tem sobre o assunto. ... Uma boa hipótese é aquela que possa ser contestada, ou seja, confrontada
com os dados da realidade.  Em resumo, uma hipótese de trabalho deve ser: uma afirmação simples e sujeita
à negação.

• Afirmação simples (H1): uma boa hipótese é escrita em linguagem simples de maneira a expressar
exatamente o que está em jogo. Exemplo: H1:“A exposição de fetos a raios X até o sexto mês de
gestação altera a sua formação genética”; (H1) “O tratamento de hemodiálise influencia na qualidade
de vida do idoso”.

• Sujeita à negação (H0): uma hipótese deve poder ser negada. Caso seja impossível estabelecer a sua
negação dificilmente será considerada uma hipótese. Exemplos: (H0) “A exposição de fetos a raios X
até o sexto mês de gestação não altera a sua formação genética”; (H0)“O tratamento de hemodiálise
não influencia na qualidade de vida do idoso”.

1.3 OBJETIVOS – 

          A formulação dos objetivos pode ser geral(is) e específico(s). Faz se mediante o emprego de verbos no
infinitivo:  analisar,  descrever,  identificar,  comparar,  conhecer,  etc.  Exemplos  de  alguns  verbos,  caso  os
objetivos indiquem análise,  podem ser  utilizados os verbos:  analisar,  investigar,  comprovar,  classificar,  comparar,
contrastar, diferenciar ou distinguir. Para indicar avaliação, usar os verbos: avaliar, pesquisar, selecionar, precisar,
decidir,  estimar,  medir,  validar).  Para  indicar  compreensão:  (concluir,  inferir,  deduzir,  interpretar,  determinar,
descrever,  ilustrar).  Para  indicar  conhecimento:  (registrar,  definir,  identificar,  nomear,  especificar,  exemplificar,
enumerar,  citar).  Para  indicar  síntese  (esquematizar,  organizar,  constituir,  estruturar,  generalizar,  documentar,
desenvolver).  Para indicar aplicação usar os verbos: aplicar, praticar, empregar, operar, etc.  Os objetivos estão
coerentes com o problema proposto, a justificativa, hipótese, método de análise e o instrumento de coleta de
dados.

2 REVISÃO DE LITERATURA
É a primeira parte do desenvolvimento que fundamenta a pesquisa, é à base de sustentação teórica.

Também pode ser chamada de revisão bibliográfica, revisão teórica, fundamentação bibliográfica, revisão de
literatura,  resenha bibliográfica  etc.  Cabe à  revisão  da  literatura,  a  definição  de  termos  e  de conceitos
essenciais para o trabalho. É importante observar que, esta revisão não seja meramente uma sequência de
citações com base nos autores pesquisados, mas uma estrutura lógica e coerente apoiada em publicações
científicas e tecnológicas.

3 METODOLOGIA

A metodologia  da pesquisa num planejamento  deve ser  entendida como o conjunto  detalhado e
sequencial de métodos e técnicas científicas a serem executados ao longo da pesquisa. A metodologia deve
apresentar:



       

3.1  O TIPO DE PESQUISA - De acordo com os autores as pesquisas podem ser classificadas em vários
tipos: descritivas, exploratórias, explicativas, documental, epidemiológica, bibliográfica, estudo de clínico,
pesquisa social, pesquisa histórica e pesquisa teórica.

3.2 LOCAL DA PESQUISA - Determine o local, a área geográfica onde se realiza a pesquisa, seja ele
instituições de saúde, associações comunitárias,  laboratórios, dentre outros. De acordo com a  Resolução
CNS/MS  466/2012,  essas  instituições  devem  estar  cientes  de  suas  corresponsabilidades  como
Coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-
estar dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de
tal  segurança e bem-estar para isso deve confirmar que concorda com a pesquisa através de Termo de
Anuência (Modelo sugestivo de Termo de Anuência - Anexo B).

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA - Na pesquisa, deve-se ter clara a definição dos termos "população" e
"amostra". A população diz respeito a um conjunto de todos os elementos onde, cada um deles, apresenta
uma ou mais  características  em comum.  Já a  amostra  é  uma parcela  convenientemente  selecionada do
universo (população), onde a mesma deve ter um nível de significância e representatividade da população.
Para que a pesquisa não seja inviável para publicação em eventos científicos, revistas, entre outros. Para que
isso não aconteça é necessário conhecer como calcular o tamanho da amostra (Orientações Anexo H).
 Para a seleção da amostra  se  faz necessário ter  critérios:  a)  critérios  de inclusão;  e ou b) critérios  de
exclusão. O critério principal é a aceitar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
ou justificativa do pesquisador para isenção do TCLE, Termo de Assentimento, se for o caso de pesquisa
envolvendo menor de 18 anos (Orientações - Anexo C).

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS - O instrumento de pesquisa é utilizado para a coleta de
dados e este possui técnicas próprias de elaboração e aplicação, que devem ser obedecidas, para que haja
validade  e  fidedignidade  na  pesquisa.  Independente  do tipo  de instrumento  deve  sempre  especificar  as
variáveis e as questões norteadoras a serem investigadas. Tipos mais comuns de instrumento: 

a) Formulário -  conjunto de questões que serão indagadas e anotadas por um entrevistador numa situação
face a face com o entrevistado.

b) Questionário - conjunto de questões que são preenchidas pelos informantes (participante da pesquisa).

c)  Roteiro  de  Entrevista  -  o  roteiro  de  entrevista  combina  perguntas  objetivas  e  subjetivas,  onde  o
entrevistado (pesquisador)  tem a possibilidade  de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à
indagação formulada.

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS - Consiste  na busca ou compilação dos dados das
varáveis, componentes do fenômeno a ser estudado, podendo ser feita através de uma entrevista escrita,
gravada,  dialogada,  observação,  etc.  Também não pode deixar  de  destacar  que  o  projeto  foi  apreciado
eticamente por um Comitê de Ética em Pesquisa institucional, o local da coleta que oferece infraestrutura
adequada, período da coleta. 

3.6  ANÁLISE DOS DADOS -  destina-se analisar  os  dados  coletados  através  dos  métodos  escolhidos:
qualitativo,  quantitativo,  análise  estatística e  técnicas:  Discurso  do  Sujeito  Coletivo  (DSC),  Análise  de
Conteúdo (AC), História Oral (HO). Como também, destacar o método estatístico usado. Deve descrever as
formas de apresentação dos resultados (gráficos, tabela, quadro, etc) e os passos para explicar as Técnicas
(DSC, AC, HO, etc).
 
3.7 ASPECTOS ÉTICOS - Descrever que a pesquisa envolvendo seres humanos será realizada levando em
consideração os Aspectos Éticos preconizados pela Resolução CNS 466/2012 e o Código de Ética Específico
de  cada  Profissional,  entre  eles  estão  Código  de  Ética  dos  Profissional  de  Enfermagem,  Resolução
0564/2017 COFEN; Código de Ética dos Profissionais de Medicina, Resolução 1931/2009 CFM; Código de



       

Ética dos profissionais de Odontologia,  Resolução 118/2012 CFO; Código de Ética dos Profissionais de
Farmácia, Resolução nº 596/2014 CFF, entre outros Códigos. 
Nesse sentido destaca o compromisso do(a) pesquisador(a) responsável conforme a Resolução 466/2012
CNS, no item XI – do pesquisador responsável e do específico Código de Ética Profissional (Modelo de
Termo de Compromisso anexo D). 

3.7.1 Riscos e Benefícios:  Destacar os  riscos e  benefícios da pesquisa como preconiza a Res. 466/2012
CNS,  item  III.  1  alínea  b:  “ponderação  entre  riscos  e  benefícios,  tanto  conhecidos  como  potenciais,
individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos“; c)
garantia de que danos previsíveis serão evitados; e no item V- Dos Riscos e Benefícios, toda pesquisa com
seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos,
maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos
participantes. E no subitem V.1 - As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando: a) o
risco  se  justifique  pelo  benefício  esperado.  Nesse  sentido,  no  projeto  devem estar  especificado(s)  o(s)
risco(s) e o(s)s benefício(s) e descrever o que deve ser feito  para minimizar  o(s)risco(s) e descrever os
benefícios  /contribuição  da  pesquisa  ao(s)  participante(s)  e/ou  sua  comunidade  em  decorrência  da
participação na pesquisa.

3.8 DESFECHO PRIMÁRIO - Indicar quais serão os resultados esperados ao final da pesquisa tendo como
parâmetro os  objetivos.  (Só usado nos projetos  e  na Plataforma Brasil.  Na monografia excluir  este
item).

3.9 DESFECHO SECUNDÁRIO -  Explicar  como,  pretende encaminhar  os  resultados  da  pesquisa  para
publicação  (caso  já  tenha  escolha  do  local  da  publicação,  especificar  o  nome  da  revista,  congressos,
seminários, etc), com os devidos créditos aos pesquisadores associados integrante do projeto, como também,
os resultados do estudo serão divulgados (especificar o(s) nome(s) da(s) instituição(ões) onde os dados foram
obtidos, como preconiza a Resolução 466/2012 MS/CNS e a Norma Operacional Nº 001/2013 MS/CNS. (Só
usado nos projetos e na Plataforma Brasil. Na monografia excluir este item).

3.10 FINANCIAMENTO - Descrever a responsabilidade dos recursos da pesquisa. Se de responsabilidade
dos  pesquisadores  e  se  têm patrocinador(es)  nesse  caso  especificar  os  gestores  financeiros  e  anexar  na
Plataforma Brasil  documento comprobatório gerado pela Plataforma Brasil  assinado pelo diretor da IES
patrocinadora. (Só usado nos projetos e na Plataforma Brasil. Na monografia excluir este item).

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Só usado nos projetos e na Plataforma Brasil). 

Destacar as etapas do desenvolvimento da pesquisa (Elaboração do Projeto,  Apreciação Ética do
projeto  pelo  Comitê  de  Ética  em Pesquisa,  Levantamento  dos  Dados,  Análise  e  Discussão  dos  Dados,
(Apresentação  a  Banca  Examinadora  (em  caso  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  graduação  e  pós-
Graduação). Encaminhamento do Resultado da Pesquisa ou seja da brochura (Monografia/TCC ou Artigo)
a(s) instituições coparticipantes.  Entrega de Relatório Final (aquele apresentado após o encerramento do
estudo,  totalizando seus  resultados)  ao CEP,  através  da Plataforma Brasil,  via  Notificação (Modelo  em
Anexo F). 

5 ORÇAMENTO FINANCEIRO (Só usado nos projetos e na Plataforma Brasil. 

Detalhar  os  recursos  do  Material  Permanente:  Livros,  etc;  Material  de Consumo:  Transporte
(comb.),  Papel  (resma),  cartucho  para  impressão,  etc  e  Serviços  de  terceiro:  Cópias  Xerográficas,
Encadernação simples e Encadernação em brochura,  Correção morfossintática do trabalho e  Abstract, etc
(Modelo em Anexo G).



       

REFERÊNCIAS
A referência  consiste  na listagem das  obras  utilizadas  durante  o desenvolvimento  do projeto  de

pesquisa  aplicada.  Podem  ser  livros,  revistas,  artigos  e  material  eletrônico.  As  referências  devem  ser
elaboradas em conformidade com a norma da ABNT - NBR 6023/2002.

APÊNDICES - Documentos complementares elaborados pelo(a) pesquisador(a) e que possam enriquecer e
elucidar o projeto, como: TCLE, Justificativa da Ausência do TCLE, Termo de Assentimento, Formulário,
Questionário, Roteiro de Entrevista, Termo de Compromisso, etc. 

ANEXOS -  Documentos  complementares elaborados por terceiro e que possam enriquecer e elucidar o
projeto, como: Termo de Anuência, Certidão Provisória do CEP, Ofício, etc.

CONHEÇA O  SISTEMA CEP/CONEP

A Conep é uma instância colegiada de abrangência nacional, responsável pela análise dos aspectos
éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, bem como pela adequação e atualização das respectivas
normas. As atividades da Conep são orientadas e estão em conformidade com princípios éticos normatizados
pela a Resolução CNS nº 466/2012, a Resolução CNS nº 510/2016 e demais normas vigentes. A Conep atua
na preservação dos aspectos éticos de defesa da integridade e dignidade dos participantes de pesquisa.

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) são a autoridade local e porta de entrada para um projeto
de pesquisa envolvendo seres humanos.  São colegiados interdisciplinares e independentes existentes  nas
instituições que realizam pesquisas, criados para defender os direitos e interesses dos participantes em sua
integridade e dignidade, e para contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões éticos.
Os CEP contribuem para a qualidade das pesquisas realizadas e para permitir a discussão do papel destes
estudos no desenvolvimento institucional e social da comunidade, e ainda para a valorização do pesquisador
que recebe  o  reconhecimento  de que  sua proposta  é  eticamente  adequada.  Os CEP também promovem
atividades,  tais  como  seminários,  palestras,  jornadas,  cursos  e  estudo  sobre  protocolos  de  pesquisa.
Atualmente, existem cerca de 830 CEPs ligados a instituições de pesquisa no País.

Processo de tramitação de projetos de pesquisa no Comitê de Ética:
Etapa 01 - O projeto chega ao CEP via Plataforma Brasil e entra para recepção e validação documental;
Etapa 02 - Após a aprovação dos documentos, o projeto é enviado para relatoria inicial;
Etapa 03 - O projeto é enviado para o Colegiado (reunião do CEP);
Etapa 04 - O projeto recebe um parecer deliberativo do coordenador do CEP e é devolvido ao pesquisador.

O processo se repete sempre que o projeto receber um parecer contrário à aprovação. Alguns
projetos de pesquisas também são passíveis de análise na Conep, após passarem pelo CEP.

O Sistema CEP/Conep é formado pela Conep (autoridade nacional do Conselho Nacional de
Saúde)  e  pelos  CEP (autoridade  institucional).  É  um sistema descentralizado no qual  os  CEP  possuem
autonomia de análise ética, excetos protocolos das áreas temáticas especiais. 

As áreas temáticas especiais são aquelas nas quais as análises são realizadas considerando o risco
elevado da pesquisa, a cooperação estrangeira, entre outros. Para pesquisas nessas áreas é necessário que haja
a aprovação do CEP, e posterior aprovação da Conep. 

As instâncias  CEP e Conep são  colegiadas,  interdisciplinares  e  independentes,  de  relevância
pública. Os membros que integram os CEP e a Conep têm independência na tomada de decisões, mantendo
confidenciais as informações conhecidas por eles.

A ferramenta de gestão do Sistema CEP/Conep é a Plataforma Brasil, base nacional e unificada
de registro, análise, monitoramento e controle de pesquisas envolvendo seres humanos. Permite, também, o
acompanhamento do processo em seus diferentes estágios, desde a submissão até a conclusão. 

Com a implantação do sistema eletrônico Plataforma Brasil, foi possível tramitar os protocolos
de pesquisa por meio eletrônico, acelerando a análise e diminuindo o tempo de tramitação dos protocolos de
pesquisa. 

A Plataforma Brasil  também veio contribuir  com a transparência pública, pois permite que a
sociedade tenha acesso às informações de pesquisas já aprovadas.



       

SUBMISSÃO DE PROTOCOLO DE PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL

1. Acesse a URL – http://www.saude.gov.br/plataformabrasil; 

2. Se usuário (pesquisador(a)) novo, acessar o link <Cadastre-se> e seguir o trâmite de Cadastro de Usuário 
(consultar manual na Central de Suporte);
3. Se já for cadastrado, insira <E-mail> e <Senha> e clique em <Login>;



       

OBSERVAÇÕES: 
- Alguns dos campos de preenchimentos obrigatórios na Plataforma só suportam até 4.000 caracteres. 
- A seu critério, para facilitar o preenchimento esteja com o projeto detalhado disponível (aberto) em uma
pasta no computador que esteja registrando-o na Plataforma Brasil, e pode usar a ferramenta ctrl c e ctrl v. 
No sete: www.saude.gov.br/plataformabrasil

PROJETO DE PESQUISA: colocar o título usar a ferramenta ctrl c e ctrl v do projeto detalhado.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

RESPONSÁVEL PRINCIPAL: Orientador (projeto de TCC). Nos projetos de pós-graduação colocar o(a)
aluno(a) como pesquisador(a) responsável.

INSTITUIÇÃO PROPONENTE (de acordo com a Res. 466/2012 CNS, item II.8: organização, pública ou
privada, legitimamente constituída e habilitada na promoção do curso, à qual o pesquisador responsável está
vinculado): Informar CNPJ e Nome da Instituição e do Responsável. Anexar a Folha de Rosto gerada pela
plataforma Brasil assinada pelo(a) pesquisador(a) responsável e pelo(a) responsável da instituição. 

ASSISTENTES (Necessariamente, pode ser ou não um membro da equipe de pesquisa): 
Nos cursos de graduação colocar o nome do(a) aluno(a) orientando(a). 
Nos cursos de projeto acadêmico colocar o nome de um colaborador (aluno ou professor).

EQUIPE DE PESQUISA: 
Nos cursos de graduação colocar o nome do(a) aluno(a) orientando(a) + Banca Examinadora. 
Nos cursos de pós-graduação colocar o nome do(a) do orientador(a) + Banca Examinadora. 
Nos cursos de projeto de Iniciação Científica colocar os nomes dos colaboradores (alunos e professores).

Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq): Grande Área 4. Ciências da Saúde ou outra área dependendo 
da pesquisa.

Propósito Principal do Estudo (OMS): Saúde Coletiva / Saúde Pública, Clínico ou outro propósito 
dependendo da pesquisa.

Contato Público: colocar o nome do(a) pesquisador(a) responsável.

DESENHO DO ESTUDO:  O conceito de desenho de estudo envolve a identificação do tipo de abordagem
metodológica que se utiliza para responder a uma determinada questão, implicando, assim, a definição de
certas  características  básicas  do  tipo  de  estudo,  Exemplos  de  desenhos  de  estudo  frequentemente
encontrados  são:  descritivas,  exploratórias,  explicativas,  documental,  os  ensaios  clínicos,  os  estudos  de
coorte,  os  estudos  de  casos  e  controles,  os  estudos  transversais,  entre  outros e  o  método  de  pesquisa
(qualitativo, quantitativo, análise estatística, etc). 

APOIO FINANCEIRO: 
Nos casos de projeto de graduação colocar financiamento próprio.
Nos casos  de projeto Iniciação Científica  pode ser  financiamento  próprio ou financiado pela  Instituição
Proponente, mas terá que ter a assinatura da direção da IES. (Folha de Rosto gerada pela Plataforma).

Palavras-chave:  Para facilitar  o preenchimento,  usar a ferramenta  ctrl  c e ctrl  v das Palavras chave do
projeto detalhado.

DETALHAMENTO DO ESTUDO
Resumo: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v do Resumo do projeto detalhado.

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil


       

Introdução: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v do item 1 Introdução do projeto
detalhado.

Hipótese:  Para facilitar o preenchimento,  usar a ferramenta  ctrl c e ctrl v do item 1.2 hipótese do projeto
detalhado.

Objetivo primário = objetivo geral: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v do item
objetivo geral do projeto detalhado.

Objetivo secundário = objetivo(s) específico(s): Para facilitar o preenchimento,  usar a ferramenta ctrl c e
ctrl v do item objetivos específicos do projeto detalhado.
Metodologia Proposta: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v da METODOLOGIA
dos  seguintes  passos:  tipo  de  pesquisa;  local  da  pesquisa;  amostra;  instrumento  de  coleta  de  dados;
procedimentos para coleta de dados e aspectos Éticos. Esse preenchimento é o resumo desses passos sem as
citações.

ATENÇÃO: Não deve incluir os critérios de seleção da amostra, a análise dos dados, o desfecho primário e
secundário, considerando que esses dados são solicitados em separados em outros itens.

Critérios de inclusão: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v da METODOLOGIA
no item AMOSTRA, onde fala do critério de inclusão, se for o caso.

Critérios de exclusão: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v da METODOLOGIA
no item AMOSTRA, onde fala do critério de exclusão, se for o caso.

RISCOS:  Para facilitar o preenchimento,  usar a ferramenta  ctrl c e ctrl v da METODOLOGIA no item
ASPECTOS ÉTICOS, onde descreve os RISCOS.

Benefícios:  Para facilitar o preenchimento,  usar a ferramenta  ctrl c e ctrl v da METODOLOGIA no item
ASPECTOS ÉTICOS, onde descreve os BENEFÍCIOS.

Metodologia  de análise  de dados:  Para facilitar  o  preenchimento,  usar  a  ferramenta  ctrl  c  e ctrl  v  da
METODOLOGIA no item ANÁLISE DOS DADOS.

Desfecho primário: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v da METODOLOGIA no
item DESFECHO PRIMÁRIO.

Desfecho secundário: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v da METODOLOGIA
no item DESFECHO SECUNDÁRIO.

Tamanho da Amostra no Brasil: colocar o número total de participantes da pesquisa (amostra), o mesmo
colocado no projeto detalhado. 

Países de Recrutamento:  colocar País de Origem do Estudo Brasil e o  número total de participantes da
pesquisa (amostra) o mesmo colocado no projeto detalhado. 

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos, etc)? 
(  ) Sim Detalhar: 
(  ) Não.
Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de 
intervenção neste centro de pesquisa: colocar o número de participantes da pesquisa (amostra).
Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro: 



       

ID Grupo: especificar grupos, por exemplos os participantes são 15 profissionais de enfermagem. Nesse
caso terá dois grupos (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) Especificar Nº de Enfermeiros e o número de
Técnicos de Enfermagem. Intervenções a serem realizadas: especificar as intervenções para cada grupo.

O Estudo é Multicêntrico no Brasil? ( ) Sim     ( ) Não
Se a resposta for Sim consultar a Resolução 346/2005 CNS/MS (regulamentação para tramitação de

projetos de pesquisa multicêntricos no sistema Comitês de Ética em Pesquisa-CEPs – CONEP). Projetos
multicêntricos – projeto de pesquisa a ser conduzida de acordo com protocolo único em vários centros de
pesquisa e, portanto, a ser realizada por pesquisador responsável em cada centro, que seguirá os mesmos
procedimentos. Portanto, os protocolos de pesquisa multicêntricos.

Propõe dispensa do TCLE? 
 (   )  Sim.  Justificar:  nos  casos  em  que  seja  inviável  a  obtenção  do  TCLE,  a  dispensa  deve  ser
justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP para apreciação (Res.
466/2012  CNS,  nos  itens:   IV.7  -  Na  pesquisa  que  dependa  de  restrição  de  informações  aos  seus
participantes,  tal  fato  deverá ser  devidamente  explicitado  e  justificado pelo  pesquisador  responsável  ao
Sistema CEP/CONEP. (ORIENTAÇÃO  Anexo C).        
(   ) Não

Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco? 
Sim. Detalhar: ………………………..       
(   ) Não

CENTROS COPARTICIPANTES (de acordo com a Res. 466/2012 CNS, item II.9, organização, pública
ou privada,  legitimamente  constituída  e  habilitada,  na  qual  alguma das  fases  ou  etapas  da  pesquisa  se
desenvolve):  Informar CNPJ, o Nome da Instituição e do Responsável. Anexar na PLATBR, o termo de
Anuência com CNPJ da Instituição, assinatura e carimbo do responsável pela instituição (Modelo Anexo B).

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Para facilitar o preenchimento, usar a ferramenta ctrl c e ctrl v o item
4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO do PROJETO DETALHADO (Modelo Anexo F).

ORÇAMENTO FINANCEIRO: Para facilitar o preenchimento,  usar a ferramenta ctrl c e ctrl v o item 5
ORÇAMENTO FINANCEIRO do PROJETO DETALHADO (Modelo Anexo G).

Outras informações. 
Descrever  aqui  a  natureza do projeto de  pesquisa descrito  nos  elementos  pré-testuais,  contra  capa  do
projeto  detalhado  (Projeto  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso/  Projeto  de  Monografia,  Projeto  de
Dissertação de Monografia, Projeto de Iniciação Científica, etc.  Descrever como por exemplo: Projeto de
Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  apresentado  à  Coordenação  do  Curso  de  Graduação  em  Enfermagem  da
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, como parte dos requisitos para obtenção de grau de bacharelado em
Enfermagem. 

Haverá usos de fontes secundárias de dados 
(prontuários, dados demográficos, etc.)? 
A resposta deverá sim ou não conforme o uso dessas fontes na pesquisa. 
Detalhamento:  Se for usar algum dos dados acima,  deverá indicar o número de prontuários  que serão
utilizados. E como serão utilizados na pesquisa.

Bibliografia:  Para facilitar o preenchimento,  usar a ferramenta  ctrl c e ctrl v o item REFERÊNCIAS do
PROJETO DETALHADO.

UPLOAD DE DOCUMENTOS: 
Arquivo  Anexos:  Para  ligar  as  palavras  utilize  o  underscore  "_"  Ex:  TEXTO_TESTE.  Pois  todos  os
arquivos incluídos no sistema serão verificados.



       

OBS:  Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados, caso o(a) pesquisador(a) tente anexar
arquivos com caracteres especiais (/,~, ç, acentos, pontuação) o sistema exibirá a mensagem: 
“O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o nome do arquivo não contém
caracteres especiais e espaços em branco. Para ligar as palavras utilize o underscore "_" Ex: Texto_teste.
Pois todos os arquivos incluídos no sistema serão verificados”. 

Anexar folha de rosto: É necessário imprimir a Folha de Rosto para que seja assinada pelo(a):
Pesquisador(a)  responsável;  Responsável  pela  Instituição  Proponente;  Responsável  pelo  Financiamento,
quando o Tipo informado for “Patrocinador Principal”. Em seguida, digitalizar Folha de Rosto assinada e
anexá-la.  Para  ser  anexada  na  Plataforma  Brasil,  terá  que  salvar  em  pdf  com  o  nome  do  arquivo,
FOLHA_ROSTO.

Anexar outros documentos: O pesquisador deverá, obrigatoriamente, incluir arquivos em anexos fazendo o
upload do arquivo, todos os documentos do Protocolo de Pesquisa que serão submetidos para análise do CEP
serão anexados nos itens abaixo especificados.

Upload de Documentos: 

Arquivo Anexos: 

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência do TCLE: 

TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO - TCLE: incluir fazendo o upload do
arquivo.  Consultar  a  Resolução  466/2012  CNS,  no  item  II.23  -  Termo  de  Consentimento  Livre  e
Esclarecido - TCLE - documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/
ou  de  seu  responsável  legal,  de  forma  escrita,  devendo  conter  todas  as  informações  necessárias,  em
linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a
qual se propõe participar; e no item IV, Processo de Consentimento Livre e Esclarecido, conhecer os itens
IV.1 a IV.6 (Anexo C). Para ser anexado na Plataforma Brasil,  terá que salvar em pdf com o nome do
arquivo, TCLE.

TERMO DE ASSENTIMENTO - TA: incluir fazendo o upload do arquivo. Quando o participante for
menor de 18 anos. Consultar a Resolução 466/2012 CNS, no item II.2 - Assentimento livre e esclarecido -
anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação,
fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta
possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades (Anexo C). Para
ser anexado na Plataforma Brasil, terá que salvar em pdf com o nome do arquivo,
 TERMO_ASSENTIMENTO;

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DO TCLE: incluir fazendo o upload do arquivo. Nos
casos  em que  seja  inviável  a  obtenção  do  TCLE,  a  dispensa  deve  ser  justificadamente  solicitada  pelo
pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP para apreciação (Res. 466/2012 CNS, nos itens: IV.7 - Na
pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus participantes, tal fato deverá ser devidamente
explicitado e justificado pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP. Os dados obtidos a partir
dos participantes da pesquisa não poderão ser usados para outros fins além dos previstos no protocolo e/ou
no consentimento livre e esclarecido, e 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,  o mesmo deve ser
assinado pelo pesquisador responsável (Anexo C). Para ser anexado na Plataforma Brasil, terá que salvar em
pdf com o nome do arquivo, JUSTIFICATIVA_ AUSENCIA_TCLE . 



       

Declaração de Instituição e Infraestrutura:

TERMO(S) DE ANUÊNCIA: a(s) instituição(ões) coparticipante(s)  (instituição onde ocorrerá a coleta de
dados) deve(m) declarar o conhecimento e a sua corresponsabilidade. O mesmo deve ser feito em papel
timbrado contendo CNPJ da Instituição,  carimbado, assinado pelo responsável da instituição. Digitalizar e
anexar (Modelo Anexo B).  Para ser anexado na Plataforma Brasil, terá que salvar em pdf com o nome do
arquivo, TERMO_ANUENCIA.

Declaração de Pesquisadores:

TERMO DE COMPROMISSO: declaração do(a) pesquisador(a) responsável  comprometendo a observar
as  Resoluções  Éticas  Brasileiras,  em especial  a  Resolução CNS 466/2012 suas  Complementares  e  seu
Código de Ética Profissional. O mesmo deve está assinado pelo(a) pesquisador(a) responsável e digitalizado
e anexar. (Modelo Anexo D). Para ser anexado na Plataforma Brasil, terá que salvar em pdf com o nome do
arquivo, TERMO_COMPROMISSO.

Projeto Detalhado / Brochura Investigador:

PROJETO  DETALHADO:  incluir o projeto em um único documento no arquivo em formato PDF, os
elementos  pré-textuais,  textuais  e  pós-textuais,  fazendo  o  Upload  do  Arquivo.  Para  ser  anexado  na
Plataforma Brasil, terá que salvar em pdf com o nome do arquivo, PROJETO_DETALHO.

Outros:

TERMO DE DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO:  declaração do(a) Coordenador(a)
do Curso  que o projeto de Conclusão de Curso foi apreciado por uma Banca Examinadora (Este termo só é
necessário para projeto de outras Instituições de Ensino Superior).  (Modelo Anexo E).

FINALIZAR: O pesquisador deve ler o texto informado. Esta leitura é obrigatória, caso concorde com o
texto deverá selecionar a opção "Aceita termos acima" localizada abaixo do texto, habilitando assim o botão
"Enviar projeto ao CEP".
Manter sigilo da integra do projeto de pesquisa: Sim
Prazo: Até a publicação dos resultados

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES!

1. Uma vez enviado ao CEP, o projeto não poderá mais ser editado pelo pesquisador, a menos que, após
análise do CEP, sejam solicitadas alterações. 

2. Quaisquer dúvidas relacionadas à utilização da Plataforma Brasil, poderão ser esclarecidas no próprio
site do sistema, através do ícone,  central de suporte que dispõe de ferramentas como glossário, guia de
submissão de pesquisa e ajuda online ou no Comitê de Ética em Pesquisa onde o projeto foi apreciado.

VER OS ANEXOS A SEGUIR



       

ANEXO A - MODELO DE SUMÁRIO DE PROJETO
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ANEXO B - MODELO DE TERMO DE ANUÊNCIA
 
Este documento se faz necessário quando há instituição coparticipante da pesquisa (instituição onde ocorrerá
a coleta de dados, exceto a FACENE/FAMENE). Para tanto, o texto descrito abaixo deverá ser impresso em
papel timbrado da Instituição coparticipante, assinado e carimbado pelo responsável, ou deverá ser assinado
em  papel  comum  (sem  timbre)  desde  que  contenha  carimbo  com  CNPJ,  assinado  e  carimbado  pelo
responsável da Instituição. 

Declaro para os devidos fins de direito que estamos de acordo com a execução da pesquisa intitulada

“....................... (colocar o título do projeto)............................................................,” sob responsabilidade do

pesquisador(a)...................(colocar o nome........................., o qual terá apoio desta instituição ..... colocar o

nome da instituição.......................e o CNPJ: ............... colocar o número ................

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como Instituição Coparticipante do presente

projeto de pesquisa, e de seu compromisso em verificar seu desenvolvimento para que se possa cumprir os

requisitos da Resolução CNS 466/2012 e suas Complementares, como  também, no resguardo da segurança

e bem-estar  dos  participantes  da pesquisa  nela  recrutados,  dispondo de infraestrutura  necessária  para  a

garantia de tal segurança e bem-estar.

                                             Local, dia de mês de ano.

_________________________________________
Assinatura e carimbo do responsável institucional



       

ANEXO C -  ORIENTAÇÕES SOBRE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE); 

TERMO DE ASSENTIMENTO (TA) 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DO TCLE

Atenção: (considerando que esses documentos são elaborados pelos pesquisadores, os mesmos não devem
ser feitos em papel timbrado).  

1) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é o documento que, além  de explicar os
detalhes  da  pesquisa  (justificativa,  objetivos,  procedimentos,  desconfortos,  riscos,  benefícios,  grupos  de
alocação, entre outros aspectos), também deve informar e assegurar os direitos dos participantes.

Com relação à redação o TCLE deve ser conciso e de fácil compreensão por um indivíduo leigo. Não
é desejável que o documento seja longo, com procedimentos excessivamente detalhados e com construções
gramaticais complexas.

Consultar  o  item o  item IV.3  -  O Termo de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  deverá  conter,
obrigatoriamente: 
a) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento dos
métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental,
quando aplicável; 
b)  explicitação  dos  possíveis  desconfortos  e  riscos  decorrentes  da  participação  na  pesquisa,  além  dos
benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para
evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, considerando características e
contexto do participante da pesquisa; 
c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da
pesquisa,  inclusive  considerando  benefícios  e  acompanhamentos  posteriores  ao  encerramento  e/  ou  a
interrupção da pesquisa; 
d)  garantia  de  plena  liberdade  ao  participante  da  pesquisa,  de  recusar-se  a  participar  ou  retirar  seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 
e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da
pesquisa; 
f) deve assegurar, de forma clara e afirmativa, que o indivíduo tem plena liberdade de se recusar a participar
do estudo e que esta decisão não acarretará penalização por parte dos pesquisadores; 
g) deve assegurar, de forma clara e afirmativa, que o participante de pesquisa tem plena liberdade de retirar
o seu consentimento a qualquer momento da pesquisa e que esta decisão não gerará penalização por parte
dos pesquisadores;
h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa;
i) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos participantes da
pesquisa e dela decorrentes;
j) não deve afirmar que o participante poderá ser contatado, ou que seus dados continuarão a ser coletados,
após a retirada do consentimento;
l) não deve conter expressões como “retirar do estudo”, “excluir do estudo” ou “encerrar a participação”
para se referir à interrupção (descontinuidade) do tratamento durante a pesquisa, visto que o participante
pode necessitar de acompanhamento e assistência, por exemplo, por toxicidade, gravidez, etc;
m) deve assegurar de forma clara e afirmativa que, no caso de interrupção do estudo, o participante de
pesquisa receberá a assistência que for adequada, de forma gratuita, pelo tempo que for necessário;
n) Quando o TCLE tiver mais de duas folhas, a(s) primeira(s) deve(m) ser rubricada(s), e a última assinada
pelo(a) pesquisador(a) responsável / ou pesquisador(a) participante e pelo(a) participante da pesquisa;



       

o) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via (e não cópia) do documento, assinada pelo
participante de pesquisa (ou seu representante legal) e pelo pesquisador, e rubricada em todas as páginas por
ambos;
 p) deve trazer, de forma explícita, os meios de contato com o pesquisador responsável (ao menos, endereço
e telefone), assim como disponibilizar meio de contato de fácil acesso pelo participante de pesquisa em caso
de urgência;
q) deve trazer, de forma explícita, os meios de contato com o CEP (ao menos, endereço e telefone), assim
como os horários de atendimento ao público. Também é necessário explicar em linguagem simples o que
representa um CEP. Quando o estudo envolver análise ética da Conep, essas recomendações devem ser
estendidas a esta Comissão;
r) os campos de assinaturas e rubricas devem ser identificados de acordo com a terminologia prevista na
Resolução  CNS N°  466  de  2012,  ou  seja,  empregando-se  os  termos  “pesquisador”  e  “participante  de
pesquisa/responsável legal”. Os campos de assinaturas não devem estar separados do restante do documento
(exceto quando, por questões de configuração, isto não é possível) e não deve conter campos adicionais
além de nome e data; 
s) no caso em que o usuário da pesquisa for pessoas que não sabe assinar convidar uma testemunha para
assinar e  usará o quadro para pegar assinatura digital do usuário da pesquisa;
t) deve constar os contatos do(a) pesquisador(a) responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa para os 
participantes da pesquisa, como por exemplos: a informação do endereço, e-mail e contato telefônico, dos 
responsáveis pela pesquisa (pesquisador responsável e Comitê de Ética em Pesquisa); e
u) TCLE deve ser anexado na Plataforma Brasil.  Não deve ser feito em papel timbrado. Nem deve ser
assinado.

2 TERMO DE ASSENTIMENTO - TA

Quando  o  participante  for  menor  de  18  anos,  para  elaborar  o  Termo  de  Assentimento  o
pesquisador(a) responsável deve consultar a Resolução 466/2012 CNS, no item II.2 - Assentimento livre e
esclarecido -  anuência do participante da pesquisa,  criança,  adolescente ou legalmente  incapaz,  livre  de
vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser
esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o
incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades.

Consultar o item o item IV.6 - Nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessário
para o adequado consentimento, deve-se, também, observar: 
a) em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental ou
em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara de sua
escolha, especificada no protocolo e aprovada pelo CEP, e pela CONEP, quando pertinente. Nestes casos
deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do consentimento livre e esclarecido, por meio dos
representantes legais dos convidados a participar da pesquisa, preservado o direito de informação destes, no
limite de sua capacidade; 
b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes de pesquisa
que,  embora plenamente  capazes,  estejam expostos  a  condicionamentos  específicos,  ou  à  influência  de
autoridade,  caracterizando  situações  passíveis  de  limitação  da  autonomia,  como  estudantes,  militares,
empregados,  presidiários  e  internos  em  centros  de  readaptação,  em  casas-abrigo,  asilos,  associações
religiosas  e  semelhantes,  assegurando-lhes  inteira  liberdade  de  participar,  ou  não,  da  pesquisa,  sem
quaisquer represálias;

c) Quando tiver mais de duas folhas, a(s) primeira(s) deve(m) ser rubricada(s), e a última assinada pelo(a)
menor e pelo(a) pesquisador(a) responsável ou pesquisador(a) participante;
d) deve ser elaborado em duas vias de igual teor, ficando uma via sob o poder do(a) participante da pesquisa
e outra em poder do(a) pesquisador(a) responsável ou pesquisador(a) participante; 
e) no caso em que o(a) participante da pesquisa for pessoas que não sabe assinar convidar uma testemunha
para assinar e  usará o quadro para pegar assinatura digital do(a) participante da pesquisa; e 
f) este documento deve ser anexado na Plataforma Brasil. Não deve ser feito em papel timbrado. Nem deve
ser assinado.



       

3 TERMO DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DO TCLE

Nos casos em que seja inviável a obtenção do TCLE, a dispensa deve ser justificadamente solicitada
pelo(a) pesquisador(a) responsável ao Sistema CEP/CONEP para apreciação (Res. 466/2012 CNS, nos itens:
IV.7 -  Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus participantes,  tal  fato deverá ser
devidamente  explicitado  e  justificado  pelo(a)  pesquisador(a)  responsável  ao  Sistema  CEP/CONEP.  Os
dados obtidos a partir dos(as) participantes da pesquisa não poderão ser usados para outros fins além dos
previstos no protocolo e/ou no consentimento livre e esclarecido, e 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(a) participante ou aos vínculos de confiança
entre  pesquisador(a)  e  pesquisado,  a  dispensa  do  TCLE  deve  ser  justificadamente  solicitada  pelo
pesquisador(a) responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de
esclarecimento.

Somente  o  CEP  poderá  dispensar  o  TCLE,  considerando  os  aspectos  éticos  da  pesquisa.  Esta
possibilidade só é aceita em situações extremamente especiais.  

Esta situação deverá também ser justificada na metodologia, no item aspectos éticas do seu projeto
detalhado, como também, anexar no Formulário de informações gerado pela Plataforma, o projeto detalhado
corrigido e a justificativa da ausência do TCLE assinado pelo(a) pesquisador(a) responsável, no item Termo
de  justificativa  da  ausência  do  TCLE.  Este  documento  deve  ser  anexado na  Plataforma assinado  pelo
pesquisador(a) responsável. Não deve ser feito em papel timbrado.



       

ANEXO D – MODELO TERMO DE COMPROMISSO DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL

Atenção:  Este  documento  deve  ser  anexado  na  Plataforma  assinado  pelo(a)  pesquisador(a)
responsável. Não deve ser feito em papel timbrado.

Declaro que conheço e cumprirei as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS

466/2012, suas Complementares e a  Resolução 0564/2017 COFEN (Colocar o seu Código de Ética)  em

todas as fases da pesquisa Intitulada ................................(colocar o título do projeto).............................……..

Comprometo-me submeter o protocolo à PLATBR, devidamente instruído ao CEP, aguardando o

pronunciamento deste, antes de iniciar a pesquisa, a utilizar os dados coletados exclusivamente para os fins

previstos  no  protocolo  e  que  os  resultados  desta  investigação  serão  tornados  públicos  tão  logo sejam

consistentes,  sendo estes  favoráveis  ou  não,  e  que será enviado o Relatório  Final  pela  PLATBR,  Via

Notificação ao Comitê de Ética em Pesquisa Facene/Famene até o  dia, mês de  ano, como previsto no

cronograma de execução. 

Em caso de alteração do conteúdo do projeto (número de sujeitos de pesquisa, objetivos, título,

etc.) comprometo comunicar o ocorrido em tempo real, através da PLABR, via Emenda.

Declaro encaminhar os resultados da pesquisa para publicação  (caso já tenha escolha do local da

publicação,  especificar  o  nome  da  revista,  congresso,  seminário,  etc), com  os  devidos  créditos  aos

pesquisadores associados integrante do projeto,  como também,  os resultados do estudo serão divulgados

(especificar o(s) nome(s) da(s) instituição(ões) onde os dados foram obtidos,  como preconiza a Resolução

466/2012 MS/CNS e a Norma Operacional Nº 001/2013 MS/CNS.

Estou ciente  das  penalidades  que  poderei  sofrer  caso  infrinja  qualquer  um  dos  itens  da  referida

Resolução.

Local, dia de mês de ano.

_________________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 



       

ANEXO E – MODELO TERMO DE DECLARAÇÃO DO(A) COORDENADO(A) DO
CURSO

Este documento se faz necessário quando a instituição proponente da pesquisa seja de outra
Instituição Superior (ou seja, não seja as Faculdades de Enfermagem e de Medicina Nova
Esperança-FACENE/FAMENE). Para tanto, o texto descrito abaixo deverá ser impresso em
papel timbrado da Instituição proponente, assinado e carimbado pelo(a) Coordenador(a) do
Curso.

Declaro  para  fim  de  proceder  a  submissão  na  Plataforma  Brasil  do  projeto  de

Pesquisa de Conclusão de Curso de (colocar se é de graduação ou de pós-graduação intitulado

(colocar o título do projeto) do(a) aluno(a) (colocar o nome completo) que o(a) mesmo(a) foi

submetido  à  Banca  Examinadora  (colocar  os  nomes  dos  membros  da  Banca) e  que  o(a)

aluno(a)  realizou  todas  as  modificações  sugeridas  pela  referida  Banca,  estando  o  projeto

pronto para ser submetido a Plataforma Brasil para ser apreciado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa-CEP  credenciado  pela  Comissão  Nacional  de  Ética  em  Pesquisa-CONEP  como

preconiza a Resolução 466/2012 CNS e a Norma Operacional 001/2013 CNS

Local, dia de mês de ano

_________________________________________
Assinatura e carimbo do(a) coordenador(a) do Curso



       

ANEXO F -  MODELO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

                 Etapas                                                                           Período (dd/mm/aaaa)

Elaboração do projeto                                                              dd/mm/aaaa   a    dd/mm/aaaa                             

Apresentação do projeto a Banca Examinadora                      dd/mm/aaaa    a   dd/mm/aaaa
(Só em  casos de TCC)
Apreciação Ética do Projeto pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa                                                   dd/mm/aaaa   a   dd/mm/aaaa 

Levantamento dos dados                                                         dd/mm/aaaa    a    dd/mm/aaaa 

Análise e discussão dos Dados                                               dd/mm/aaaa    a    dd/mm/aaaa 

Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
 (TCC)  a Banca Examinadora                                                 dd/mm/aaaa    a    dd/mm/aaaa 
 (Só em caso de TCC)

Entrega de brochura com o resultado da pesquisa 
(cópia da Monografia ou Artigo ao(s) local(is) 
da(s) instituição(ões) coparticipantes (local(is)                         dd/mm/aaaa    a    dd/mm/aaaa  

Entrega de Relatório Final (aquele apresentado após o 
encerramento do estudo, totalizando seus resultados) 
ao CEP,  através da Plataforma Brasil, via Notificação           dd/mm/aaaa   a    dd/mm/aaaa 
(Modelo Anexo )      

Encaminhar os resultados da pesquisa para publicação           dd/mm/aaaa   a    dd/mm/aaaa 

Observação: 
Incluir como etapa, nos casos de projeto da pesquisa de longa duração como por exemplos: Projeto
Acadêmico  ou  de  Iniciação  Científica  para  dois  semestres  ou  mais  registrar  na  PLTBR,  via
Notificação, um Relatório Parcial (Modelo em Anexo H).



       

ANEXO G - MODELO DE ORÇAMENTO FINANCEIRO

                  Itens                                                                              Custos 

Material Permanente: Livros.                                                Custo: R$ 500,00

Material de Consumo: Transporte (comb.), Papel (resma), cartucho para impressão, etc.   
                                                                                                  Custo: R$ 500,00

Serviços de terceiro: Cópias Xerográficas, Encadernação simples e Encadernação
em brochura, Correção morfo-sintática do trabalho e Abstract, etc.
                                                                                                  Custo: R$ 500,00       

Total: R$ 1.500,00



       

ANEXO  H

O QUE É UM TAMANHO DE AMOSTRA?

O número de respostas concluídas recebidas pelo seu questionário é o tamanho da sua amostra.
Chama-se "amostra" porque representa apenas parte do grupo de pessoas (ou população) cujas
opiniões  ou  comportamentos  são  de  seu  interesse.  Por  exemplo,  uma forma de  obter  uma
mostra é de maneira aleatória ("amostra aleatória"), na qual os respondentes são escolhidos
totalmente por acaso entre a população como um todo.

Como entender os tamanhos de amostras
Veja aqui alguns termos importantes que você precisará entender para calcular o tamanho da
amostra e gerar um contexto:

Tamanho da população: número total de pessoas no grupo que você está tentando alcançar
com seu questionário. Se você estiver considerando uma amostra aleatória de pessoas em todos
os Estados Unidos, o tamanho da população será de cerca de 317 milhões. Da mesma forma, se
você estiver aplicando um questionário na sua empresa, o tamanho da população é o número
total de funcionários.

Margem de erro: percentual que descreve em que medida a resposta da sua amostra representa
uma aproximação ao "valor real" da sua população. Quanto menor a margem de erro, mais
próximo você está da resposta exata em um grau de confiança.

Grau de confiança: medida do nível de precisão com que sua amostra reflete a população
dentro da margem de erro. Os padrões comuns usados por pesquisadores são 90%, 95% e 99%.
Por  exemplo,  você  precisa  escolher  entre  dois  nomes  diferentes  para  o  seu  novo  produto.
Segundo suas estimativas, existem 400.000 possíveis clientes no seu mercado-alvo. Se decidir
que o padrão de margem de erro do setor de 3% a um grau de confiança de 95% é apropriado,
você precisará de 1.065 questionários respondidos.

Como calcular o tamanho da sua amostra
Se você quiser fazer o cálculo do tamanho da amostra manualmente, use a seguinte fórmula:

Tamanho da amostra =

Tamanho da população = N | Margem de erro = e | Escore z = z
"e" é o percentual expresso em decimais (por exemplo, 3% = 0,03).
O escore z é o número de desvios padrão de uma proporção da mediana. 
Para encontrar o escore z correto a ser usado, consulte a tabela abaixo:



       

Grau de confiança desejado Escore z
80% 1,28
85% 1,44
90% 1,65
95% 1,96
99% 2,58

O que levar em consideração ao calcular o tamanho da amostra
 Uma margem de erro menor significa que você deve ter uma amostra de tamanho maior,
considerando a mesma população.
 Quanto maior o grau de confiança, maior deve ser o tamanho da sua amostra.

Dicas para usar a calculadora de tamanho de amostra
Se estiver fazendo comparações entre grupos da sua amostra, leve isso em consideração ao
calcular o tamanho da amostra. Se, por exemplo, você dividir sua amostra em dois grupos de
mesmo tamanho, o tamanho da sua amostra para cada grupo será reduzido pela metade e sua
margem de erro aumentará. Isso pode dificultar comparações significativas entre grupos no seu
questionário.
Voltando ao cenário anterior, você tem uma população de 400.000 clientes possíveis e precisa
de 1.065 respondentes para obter um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de
3%. Se você quisesse observar a diferença entre as opiniões de homens e mulheres (supondo
que cada grupo represente 50% da amostra), o resultado seria uma amostra de 533 para uma
população de 200.000. Com esses números, a margem de erro aumentaria, ou seria necessário
aumentar o tamanho da amostra.

Calculadora de tamanho de amostra
Quantas pessoas precisam responder ao seu questionário? Mesmo se você for um estatístico,
determinar  o  tamanho  de  uma  amostra  pode  ser  complicado.  Para  facilitar,  use  nossa
calculadora  de  tamanho  de  amostra.  Oferecemos  tudo  o  que  você  precisa  para  calcular  o
número de respostas necessário para que seus resultados sejam confiáveis.

Calcule o tamanho da sua amostra:

Tamanho da população:

Grau de confiança (%):

Margem de erro (%):

Fonte: Disponível em:<https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>. Acesso em: 
24 set. 2017.

https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/


       

ORIENTAÇÕES SOBRE SUBMISSÃO DE EMENDA DE PROJETO NA PLATAFORMA BRASIL

Emenda é toda proposta de modificação ao projeto original, encaminhada ao Sistema CEP/CONEP
pela  Plataforma  Brasil,  com  a  descrição  e  a  justificativa  das  alterações.  As  emendas  devem  ser
apresentadas de forma clara e sucinta, destacando nos documentos enviados os trechos modificados. A
emenda será analisada pelas  instâncias  de sua aprovação final  (CEP e/ou CONEP).  As modificações
propostas pelo pesquisador responsável não podem descaracterizar o estudo originalmente proposto e
aprovado pelo Sistema CEP/CONEP. Em geral, modificações substanciais  no desenho do estudo, nas
hipóteses, na metodologia e nos objetivos primários não podem ser consideradas emendas, devendo o
pesquisador  responsável  submeter  novo  protocolo  de  pesquisa  para  ser  analisado  pelo  Sistema
CEP/CONEP.

Para registrar a emenda é necessário ter uma justificativa da emenda elencando os campos em que
houve alteração no estudo. 

O(A)  pesquisador(a)  poderá  submeter  emendas  apenas  em  pesquisas  já  aprovadas.  O  sistema
permite o envio de uma emenda por vez, apresentando a opção novamente somente quando a análise ética
da emenda anterior tiver sido finalizada.



       

ORIENTAÇÕES SOBRE SUBMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL



       

Notificação  deverá  ser  utilizada  quando  houver  necessidade  de  encaminhar  algum
documento (Comunicação de Início do Projeto, Carta de Autorização da Instituição, Envio de
Relatório Parcial, Relatório Final etc), sem alteração no conteúdo do projeto, cumprindo o que
determina a Res. 466/2012 CNS no item XI , o pesquisador responsável deve, alínea d) elaborar e
apresentar os relatórios parciais e ou final.   

Passos para submeter Notificação:

1. Na segunda coluna  opção,  “Notificar  Evento”.  Esta  opção não permite  que sejam
feitas  alterações  no  projeto,  mas  que  sejam  enviados  novos  arquivos,  relativos  ao  projeto
(Relatórios, Comunicação); 

2. Selecione  a  opção  desejada  referente  ao  “Tipo  de  Notificação”,  campo  de
preenchimento obrigatório Relatório Final ou se for o caso, Relatório Parcial; 

3. Em seguida, clique no botão “Anexar” para enviar os arquivos no formato PDF- 2mb
máximo  (nome  do  arquivo:  RELATÓRIO_FINAL  +  Monografia  ou  Artigo,  declaração
assinada  pela  direção  do  (colocar  o(s)  nome(s)  do(s)  local(is)  onde  a  pesquisa  foi(ram)
realizada(s)) que recebeu cópia com resultados da pesquisa e Ofício da Coordenação do Curso
encaminhando a brochura com o resultado da pesquisa (nome do arquivo MONOGRAFIA ou
ARTIGO)  ao(s)  local(is)  da(s)  instituição(ões)  coparticipantes  (local(is)  que  a  pesquisa
foi/foram desenvolvida(s)). 

4. Seguindo justificar o envio do documento relativo ao projeto de pesquisa:

 Modelo:

A  justificativa  desta  notificação,  entrega  de  Relatório  Final  está  sendo  em
cumprimento a exigência de comprovação do término da pesquisa (Trabalho de Conclusão de
Curso  de  graduação,  pós-graduação ou pesquisa  de  Iniciação Científica,  etc),  cumprindo o
Modelo recomendado pelo CEP, constando informações do projeto, da monografia e declaração
de arquivo por cinco anos pelo(a) pesquisador(a) responsável dos documentos comprobatórios,
(especificar o número do instrumento de coleta de dados e dos TCLEs), cumprindo, assim, o
que preconiza a Resolução CNS 466/2012 e a Norma Operacional 001/2013 CNS. 

ATENÇÃO:
Relatório final é aquele apresentado no encerramento da pesquisa, contendo todos os

seus  resultados  e  que o  projeto  foi  desenvolvido  conforme delineado,  justificando,  quando
ocorridas,  a  sua  mudança,  alteração  de  conteúdo  ou  interrupção.  Portanto,  por  ocasião  da
conclusão da pesquisa registrar na PLTBR, via Notificação, como se deu a pesquisa. Anexar
uma  copia  do  relatório  final  em PDF  (modelo  abaixo),  também,  a  cópia  do  resultado  da
pesquisa em PDF.



       

ANEXO I  - MODELO - RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO

Título do projeto: __________________________________________________

Número  do Protocolo: _________________     CAAE:  ___________________________
Observação: O número do Protocolo e CAAE constam na Certidão Provisória emitida pelo CEP-
Facene/Famene na Plataforma Brasil.

Pesquisador(a) Responsável: _________________________________________

Membros da equipe de Pesquisa : ____________________________________________

Data de Conclusão da pesquisa: dd/mm/aaaa

Membros da Banca Examinadora (Se for TCC):  ________________________________
                                                                     
SUMÁRIO DO PROJETO APRECIADO NO CEP 

1-  Fazer  um  resumo  do  projeto apreciado  pelo  CEP,  em  média  250  palavras,  destacando
principalmente, título, objetivos, tipo de estudo, local, amostra, instrumento, procedimento de coleta
de dados e análise dos dados.

2-  Houve  necessidade  de  alteração  na  estrutura  do  projeto:  Título?  Problema?  Justificativas?
Objetivos? Metodologia (tipo, local, amostra, instrumento de coleta, procedimento de coleta de dados,
análise de análise)?   Detalhar e justificar alterações. 
Em caso de alteração do conteúdo do projeto (número de sujeitos de pesquisa, objetivos, título, etc.)
comunicar em tempo real, através da PLABR, via EMENDA. Descrever a justificativa da alteração e
que foi submetido EMENDA, Número do Parecer: X, Data da Relatoria: dd/mm/aaaa. 

3-Resultados Obtidos (Resumo do trabalho): 
Fazer um resumo do trabalho, em média 500 palavras, destacando, principalmente os alcances dos
objetivos propostos, resultados encontrados e conclusão.

Observações: 

a) Declaro que os (colocar a quantidade de TCLEs ou justificativa da ausência do TCLE) TCLEs e os
(colocar  a  quantidade) Instrumentos  de coleta  de dados estão arquivados  sob responsabilidade  da
orientadora (colocar o nome) por 5 anos, no período de:___________________ 

b) Declaro ter encaminhado uma cópia com os resultados da pesquisa para (colocar o(s) nome(s) da(s)
instituição(ões) onde os dados foram obtidos, como preconiza a Resolução 466/2012 MS/CNS e a
Norma  Operacional  Nº  001/2013  MS/CNS  (Anexar  declaração  assinada  pela  direção  da(s)
instituição(ões). 

 Local, dia de mês de ano.

____________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável

ATENÇÃO:

Nos casos de projeto da pesquisa de longa duração como por exemplo de iniciação Científica
para dois semestres ou mais registrar na PLTBR, via Notificação, um Relatório Parcial descrevendo as
etapas cumpridas e destacar as etapas que faltam ser cumpridas.



       

ANEXO J MODELO - RELATÓRIO PARCIAL

Título do projeto: __________________________________________________

Número do Protocolo: ________           CAAE:  ___________________________
Observação: O número do Protocolo e CAAE constam na Certidão Provisória emitida pelo CEP-
Facene/Famene na Plataforma Brasil. 

Pesquisador(a) Responsável: _________________________________________

Membros da equipe de Pesquisa : ____________________________________________

SUMÁRIO DO PROJETO APRECIADO NO CEP 

1-  Fazer  um  resumo  do  projeto apreciado  pelo  CEP,  em  média  250  palavras,  destacando
principalmente, título, objetivos, tipo de estudo, local, amostra, instrumento, procedimento de coleta
de dados e análise dos dados.

2-Resultados Obtidos até o momento: 
Fazer um resumo das etapas cumpridas e destacar as etapas que faltam ser cumpridas.

Local, dia de mês de ano.

____________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável
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