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PROJETO DE PESQUISA

v Pesquisas que envolvam direta ou indiretamente seres 
humanos, incluindo relatos de caso, devem ser submetidas 
a um comitê de ética em pesquisa (CEP);

v O contato entre Pesquisador e CEP é realizado online via 
Plataforma Brasil

(Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde)



PROJETO DE PESQUISA

O objetivo central de um projeto de pesquisa é 
responder a uma pergunta científica.



PROJETO DE PESQUISA

v A submissão dos projetos deverá ser sempre iniciada por um 
pesquisador que possua graduação completa, denominado 
pesquisador principal;

v Acadêmicos podem ter autorização de preenchimento se a 
mesma for delegada pelos orientadores. São denominados 
assistentes de pesquisa.

(Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde)



Fluxograma para submissão ao CEP

Elaboração do Projeto de Pesquisa

Cadastro na Plataforma Brasil

Contato direto com o 
participante

Análise de banco de 
dados/prontuários

Ø Folha de Rosto;
Ø Declaração de 

Concordância e 
Infraestrutura;

Ø TCLE e/ou assentimento;
Ø Autorização para Pesquisa 

(Institucional)

Ø Folha de Rosto;
Ø Declaração de 

Concordância e 
Infraestrutura;

Ø TCUD;
Ø Justificativa para não utilizar 

TCLE e/ou assentimento;
Ø Autorização para Pesquisa 

(Institucional)

Providenciar os 
documentos 
de acordo com o 
desenho de estudo



DOCUMENTOS PARA O COMITÊ DE ÉTICA

v Declaração de concordância e infraestrutura 

Assinada pela autoridade máxima da instituição onde será desenvolvida a pesquisa;

v Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 

Pesquisas que envolvam adultos;

v Termo de Assentimento 

Pesquisas que envolvam menores ou idosos com déficit cognitivo (deve ser assinado 

pelo responsável legal);



DOCUMENTOS PARA O COMITÊ DE ÉTICA

v Termo de compromisso para utilização de dados – TCUD e Justificativa de não 

utilização de TCLE 

Pesquisas que não envolvam contato direto com seres humanos, como por exemplo 

análise de prontuários);

v Folha de Rosto (gerada na própria Plataforma Brasil). 

Deve ser assinada e carimbada pelo pesquisador principal e assinada pela autoridade 

máxima da instituição onde o pesquisador tem vínculo. 



DOCUMENTOS PARA O COMITÊ DE ÉTICA

Como preencher estes documentos?

Adquira os modelos de documentos no site

Acesse: https://www.suprema.edu.br/pesquisa/cep-comite-de-etica-em-
pesquisa

https://www.suprema.edu.br/pesquisa/cep-comite-de-etica-em-pesquisa


Modelo Estruturado de Projeto de Pesquisa SUPREMA

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA

Os projetos de pesquisa deverão seguir o 
Modelo Estruturado de Projeto de Pesquisa 

disponível no site da SUPREMA através do link: 
http://www.suprema.edu.br/pesquisa-

suprema/ndct/pic.php



Modelo Estruturado de Projeto de Pesquisa SUPREMA

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA



CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

Acesse http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf


Será necessário criar um currículo lattes para dar seguimento ao seu cadastro na 
Plataforma Brasil.  Acesse: http://lattes.cnpq.br/

CADASTRO NA PLATAFORMA LATTES



Só clique em avançar após ter todos os documentos digitalizados em seu computador 
(prepare o currículo lattes em pdf)

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

Importante: ao final das etapas, vincule seu cadastro ao CEP da SUPREMA !



Após finalizar o cadastro na plataforma Brasil, acesse o site novamente 
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf e inicie a submissão do seu projeto. 

Importante: o preenchimento inicial deverá ser realizado pelo orientador da pesquisa

Sua senha de 
acesso será 

enviada no seu e-
mail!

INICIAR SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf


Clique em Nova Submissão

PREENCHIMENTO DA PLATAFORMA BRASIL



Seu nome deverá ser adicionado pelo seu orientador no campo em destaque. A 
partir do momento em que você é vinculado, você poderá realizar o preenchimento 

de todas as etapas.

Preencha todas as etapas!
Siga o modelo estruturado de Projeto de 

Pesquisa disponível em: 
http://www.suprema.edu.br/pesquisa-

suprema/ndct/pic.php

PREENCHIMENTO DA PLATAFORMA BRASIL



Delegue o 
preenchimento 

para os assistentes 
da pesquisa

Localize a SUPREMA 
(caso não apareça, 

retorne no seu 
cadastro e refaça o 

vínculo)



Lembre-se! Pesquisa 
clínica é aquela que  

envolve 
medicamentos

Título público e 
principal podem 
ser os mesmos



Assinale a 
natureza de 
seu projeto

Suas palavras - chave 
devem estar de 

acordo com o DECS



Nesta etapa, você 
deverá colar os itens 

do seu projeto em 
Word nos campos

Erros mais comuns: 
Riscos e Benefícios!!!





O Cronograma é o campeão de erros 
desta etapa! É necessário incluir a etapa 

de submissão ao CEP sempre. Além 
disso, cabe destacar que qualquer 

alteração no cronograma do projeto 
deverá ter modificações no projeto 

escrito e na plataforma.

Continue colando os 
itens do seu projeto 

em Word nos 
campos



ENVIO AO COMITÊ DE ÉTICA

Após inserção de todos os anexos na etapa 5, clique em Avançar. 

ENVIO AO COMITÊ DE ÉTICA

Após inserção de todos os anexos na etapa 5, clique em Avançar. 

Salve os arquivos em Word ou 
PDF (preferencialmente sem 

espaço nos títulos dos arquivos; 
pode dar erro)

Lembre-se que a folha de rosto 
deverá ser gerada nesta etapa, 

não existe modelo.

Só anexe os documentos se 
eles esiverem assinados e 

carimbados pelas autoridades 
competentes e responsáveis



ENVIO AO COMITÊ DE ÉTICA

Na última etapa (etapa 6), escolha a opção de sigilo e prazo. 

Aceite os termos e em seguida clique em Enviar Projeto ao CEP. 



OBRIGADA !!!
paulaffisio@gmail.com
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