


Material elaborado e concedido pelos professores da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT), Dr. 

Paulo José Oliveira Cortez e Dr. Rodolfo Souza de Faria. 

Adaptação: Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida 
Neves – CEP/UNIPTAN.

MANUAL ILUSTRADO PARA CADASTRO DE PROJETO DE 
PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL



Conforme legislação brasileira e normas internacionais, todo projeto de pesquisa

envolvendo seres humanos, direta ou indiretamente, deve ser analisado e ser

aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) antes da sua execução.

O projeto de pesquisa deve ser submetido ao CEP via Plataforma Brasil.

O presente material de apoio é dirigido aos pesquisadores do Centro Universitário

Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN – que desejam submeter um

projeto de pesquisa ao CEP.



ATENÇÃO:

• A submissão do projeto de pesquisa a um CEP deve ser realizada via Plataforma

Brasil. Caso o pesquisador ainda não tenha cadastro nesse sistema, ele deverá

fazê-lo antes de iniciar a submissão de seu projeto.

• Antes de iniciar a submissão do projeto, verifique o navegador e a versão

utilizados. o sistema plataforma brasil foi desenvolvido para o navegador

Mozilla Firefox (versão 9 ou superior).

• Para cadastro na Plataforma Brasil e submissão do projeto de pesquisa acesse o

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

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


Informar o e-mail que foi

utilizado no cadastro.

Informar a 

senha que foi

encaminhada

automaticame

nte para o seu 

e-mail, no 

cadastro.



Clique no botão “Nova 

Submissão”

para submeter o projeto de 

pesquisa.



Selecionar a opção 

“SIM”.

Selecionar a opção 

“SIMPLIFICADO”.

Informações carregadas 

automaticamente.

Delegar a habilitação de preenchimento indica que 

outro usuário cadastrado no Sistema Plataforma 

Brasil terá acesso e poderá editar o projeto. A 

decisão de delegar ou não a edição do projeto de 

pesquisa fica a critério do Pesquisador 

Responsável. O Pesquisador Responsável deve ser 

o orientador do projeto ou profissional graduado com 

curso superior completo. 

Incluir os 

pesquisadores 

que participarão 

da pesquisa.

Campo não 

obrigatório; 

poderão ser 

incluídos outros 

pesquisadores
Indicar o Centro Universitário Presidente Tancredo 

de Almeida Neves - UNIPTAN. Os dados da 

instituição serão carregados automaticamente 

(CNPJ e UNIPTAN). Caso isso não ocorra, 

recomenda-se verificação no CADASTRO.Selecionar a 

opção “NÃO”



O preenchimento 

dessa área NÃO 

é obrigatório. 

Trata-se de 

projetos de 

pesquisa 

avaliados 

diretamente pela 

CONEP 

(Conselho 

Nacional de Ética 

em Pesquisa) e 

não pelo 

CEP/UNIPTAN. 

Selecionar a 

Grande Área  do 

Conhecimento 

em que o projeto 

está inserido.



Recomenda-se 

indicar “Ciências 

Básicas”. No 

entanto, o 

pesquisador 

responsável tem 

autonomia para 

fazer a indicação.

Repetir o Título informado no campo “Título Público da Pesquisa”
O pesquisador 

principal é aquele 

responsável pela 

pesquisa. Para 

graduandos, o 

pesquisador 

principal é o 

Professor 

Orientador. O 

profissional 

graduado no 

ensino superior 

pode ser o 

responsável pela 

pesquisa. 



Inserir aqui o delineamento do estudo! Indicar se a pesquisa é:  Observacional, 

Experimental, Transversal, Descritiva, Exploratória, Documental etc.

Para maiores informações sobre tipo de pesquisa, recomenda-se a leitura do artigo:

Hochman Bernardo, Nahas Fabio Xerfan, Oliveira Filho Renato Santos de, Ferreira Lydia Masako. Desenhos de pesquisa. 

Acta Cir. Bras.  [Internet]. 2005  [cited 2015  Oct 08] ;  20( Suppl 2 ): 2-9. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-86502005000800002&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

86502005000800002..

Neste campo deve 

ser informado o 

nome da instituição 

financiadora (se 

houver). Se não 

houver, colocar 

“Financiamento 

Próprio”. 

Não deve colocar 

as agências de 

fomento (CNPQ, 

FAPEMIG, CAPES 

etc.)

Incluir de 3 a 5 descritores. Lembre-se de consultar os termos nas bases:

http://decs.bvs.br/ (Consultar DeCS)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (Consultar MeSH)

http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


Apresentar com 250 a 300 palavras, Problematização, Objetivos e Procedimentos

metodológicos a serem utilizados na pesquisa. O resumo não deve ser uma simples cópia

da Introdução do projeto de pesquisa. No resumo não deve haver citação bibliográfica.

Nesse campo não é necessário a inserção de descritores.

Inserir aqui a Introdução que consta no Projeto Detalhado/Brochura. Nesse

campo é necessário indicar as bibliografias utilizadas (na forma de citação).



Campo de Preenchimento Não Obrigatório. 

Considerando que o projeto de pesquisa apresente Objetivos Específicos, os 

mesmos deverão ser inseridos neste campo. 

Detalhar os procedimentos metodológicos a serem utilizados, de acordo com o 

que consta no Projeto Detalhado/Brochura (pode ser copiado e colado).

Hipótese é entendida como um questionamento levantado que direciona a 

realização da pesquisa. É uma reposta provisória a uma pergunta, mas que 

ainda não foi testada.

Detalhar o objetivo geral do projeto, de acordo com o que consta no Projeto 

Detalhado/Brochura (pode ser copiado e colado). 

O pesquisador deve inserir o Objetivo Principal do Estudo. 



Se o projeto de pesquisa tiver critérios para inclusão, desabilite a caixa de seleção onde está marcado “Não se aplica”,

descrevendo os critérios de inclusão. Por exemplo: Considerando uma amostra de participantes: Adolescentes

Diabéticos; os critérios de inclusão serão: Idade variando entre 12 e 18 anos, ambos os sexos, diagnóstico diabetes Tipo

I, entre outras especificidades.

Se o projeto de pesquisa tiver critérios para exclusão, desabilite a caixa de seleção onde está marcado “Não se aplica”,

descrevendo os critérios de exclusão. Por exemplo: Considerando uma amostra de participantes: Adolescentes

Diabéticos; os critérios de inclusão serão: Idade Menor do que 12 e maior do que 18 anos, não diagnosticado com

diabetes Tipo I, entre outras especificidades.

Descrever os eventuais riscos e/ou desconfortos da pesquisa, e então sua intensidade (leve, moderado intenso).

Lembrete: Todo estudo envolvendo seres humanos, direta ou indiretamente, apresenta riscos conforme

Resolução CNS 466/2012. Risco mínimo são aqueles cujas consequências não interferem nas atividades físicas e/ou

intelectuais de rotina; Risco moderado pode acarretar consequências que interrompem as atividades físicas e/ou intelectuais de

rotina; Risco alto são aqueles que podem resultar hospitalização e, até mesmo, óbito.

Deixar claro os benefícios esperados ao participante da pesquisa, à sociedade e para a área de

conhecimento em que o projeto está inserido.



Descrever os métodos estatísticos utilizados desde o Pacote Estatístico (Software), variáveis, testes específicos de

comparação, testes específicos de correlação, significância estatística etc. Quanto mais informações técnicas,

melhor.

Aqui devem ser descritas as expectativas do pesquisador, ou seja, o que ele espera encontrar com a pesquisa, com

base na bibliografia pesquisada ou outros indicadores. Se a pesquisa for Relato de Caso deve-se assinalar “não se

aplica”.

Caso os autores considerem a existência do “Desfecho Secundário”, informar nesse campo.

Observação: Campo de preenchimento não obrigatório.

Informar o número da amostra (seja número de participantes, 

prontuários, entre outros). Observação: O número informado deve 

coincidir com o n informado na Metodologia descrita no campo acima.

Se for o caso, informar a data do primeiro recrutamento. Do contrário, 

deixar selecionada a caixa “Não se aplica”.





Se houver o uso de fontes secundárias, como Prontuários e Exames Complementares, habilitar a opção SIM e detalhar

tais fontes.

Informar o número da amostra (seja número de participantes, prontuários, entre outros). Obs. O número 

informado deve coincidir com o n informado na Metodologia e no “Tamanho da Amostra no Brasil”

Informar os grupos em que serão divididos os participantes 

da pesquisa. Caso não utilize essa divisão em grupos, 

informar “Grupo Único” e repetir o número de participantes 

que já foi informado

Multicêntrico: é 

uma pesquisa que 

está sendo 

realizada 

simultaneamente 

em instituições 

diferentes. 



A solicitação de isenção da aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ocorre quando os

pesquisadores não têm contato direto com os participantes do estudo. Exemplos: Quando se tratar da análise de dados

a partir de prontuários, exames complementares, entre outros.

Esse campo deve ser preenchido somente em caso de haver retenção de amostras para armazenamento em banco.

Caso não haja retenção de amostras, marcar a opção “Não” no campo acima. Observação: Para o preenchimento

deste campo é preciso considerar a especificidade de cada projeto.



Clicar em “Adicionar Cronograma” e informar cada etapa do projeto com as datas de início e término. 

Observação: A data de início da pesquisa deve ser posterior s reunião e possível aprovação do 

CEP/UNIPTAN.

Toda pesquisa envolve despesas/custos, sejam eles: transporte, material para entrevistas (gravador, papel, caneta, xerox)

e esses dados devem ser informados no estudo. Exemplo: Identificação do Orçamento: Gasolina; Tipo: Custeio; Valor em

Reais: R$ 100,00.

Informar a Bibliografia utilizada na elaboração do projeto de pesquisa.

Observação: Utilize o ABNT ou Estilo Vancouver.

Ao clicar em “Próxima” aparecerá a janela “Arquivos do Projeto”. Nesta fase o pesquisador deverá incluir os arquivos, tais 

como: TCLE, Projeto Detalhado, Autorizações Diversas, entre outros. Observação: Estes são arquivos obrigatórios, 

independente da natureza do projeto: Folha de Rosto e o Projeto Detalhado.



Após impressão ou geração de arquivo digital é preciso que 

a Folha de Rosto esteja devidamente assinada.



Assinalar a opção SIM e apontar o prazo.

Após a leitura dos 

termos, selecione 

o campo “Aceitar 

termos”

Clique aqui para <Enviar Projeto ao 

CEP>.

Observação: O prazo para análise do 

projeto será iniciado após a Checagem 

Documental feita pelo Comitê de Ética.



• Para encontrar os Manuais da Plataforma Brasil, resoluções e normativas sobre

ética em pesquisa e demais informações:

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf;jsessionid=F562BBC4A4F5291F97E4432E

E67E067E.server-plataformabrasil-srvjpdf132

• Para acessar informações gerais da CONEP:

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html

• Maiores informações sobre submissão de projeto na Plataforma Brasil, entre em

contato: cep@uniptan.edu.br ou (32) 3379-2729 Ramal 202

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf;jsessionid=F562BBC4A4F5291F97E4432EE67E067E.server-plataformabrasil-srvjpdf132
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
mailto:cep@uniptan.edu.br

