
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL- UNIFACOL 

CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

NÚCLEO DE PESQUISA - NUP 

 

GUIA RÁPIDO PARA CADASTRAMENTO DE PROJETO DE 
PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL 

 
  Após o cadastro como pesquisador na Plataforma Brasil, o 
pesquisador estará apto a submeter projetos para avaliação ética de 
pesquisa em humanos. Para isso, serão necessárias os seguintes passos: 

 
 Acessar a homepage:  

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf e acessar a 
Plataforma Brasil digitando Login e Senha 

 Clicar na aba “Pesquisador” 
 Clicar na aba “Nova submissão” 
 Preencher as Telas do sistema com as informações do seu projeto de 

pesquisa 
 

 
  
 O preenchimento com os dados do projeto é realizado em 6 
etapas, em formulários próprios e intuitivos, sendo necessário em 
alguns casos anexar documentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ETAPA 1 -  Informações Preliminares 

 
 

 Nesta etapa o pesquisador irá informar: 
 
a) Quem será o pesquisador principal (responsável pela pesquisa),  
 

 
b) Pesquisadores assistentes (que poderão editar o projeto, porém não 
poderão excluir submissões) 
 

 
 
 
c) Equipe de pesquisa (listar todos os pesquisadores envolvidos, já 

cadastrados na Plataforma Brasil). 

d) Instituição Proponente: Este campo exibirá as Instituições em que o 

pesquisador tem vínculo no sistema. O pesquisador poderá adicionar ou 



 

remover vínculo com Instituições, clicando na aba "alterar meus dados". 

Para incluir a UNIACOL como Instituição em que é vinculado, utilize o 

CNPJ 03.391.726/0001-90. 

 

 
ETAPA 2 -   Área de Estudo 

 
 
 Selecionar Área Temática Especial (se a metodologia se enquadrar 
em algum dos casos apresentados) 
 

 
 



 

OBS: Todas as áreas temáticas dos projetos devem ser encaminhadas 
à apreciação da CONEP (Res. 466), exceto:  
a) Quando o projeto tiver a área temática igual a “Genética Humana” 
e subárea  
“Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não 
necessita de análise ética por parte da CONEP”; 
b)  Quando o projeto tiver a área temática igual a “Reprodução 
Humana” e subárea “Reprodução Humana que não necessita de 
análise ética por parte da CONEP”. 
 

 O projeto encaminhado à CONEP após a análise deste CEP, poderá 
ficar em apreciação por mais de 60 dias. Portanto, é responsabilidade do 
pesquisador principal preencher ou não corretamente este campo, de acordo 
com as características de sua pesquisa, para evitar transtornos futuros 
quanto ao tempo despendido para a análise do seu projeto pelo sistema 
CEP/CONEP, sob pena de perder seus prazos pessoais. 

 

 

 



 

 Na sequência será pedido o título público da pesquisa, que é aquele 
que poderá ser disponibilizado em consultas públicas para referenciar seu 
Projeto de Pesquisa depois de receber parecer de aprovado. 

 

 Após, será pedido o título principal, que é aquele que não será 
disponibilizado ao público em geral, por poder conter informação 
confidencial relativa ao Projeto  de Pesquisa. 

 

 Completando as informações, deverá ser fornecido o contato público, 
que já virá com seu contato, porém se você não for o pesquisador principal 
e essa opção for marcada, será habilitada uma aba para que o contato do 
pesquisador principal seja fornecido (adicionar contato). 

 

 Finalizado esta etapa, é só indicar o contato científico e clicar em 
"próxima". 

 

 

ETAPA 3 -   Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 
 

 

 

 Nesta etapa, em que boa parte do formulárioestará desabilitada, se o 
usuário/pesquisador não tenhaselecionado nas etapas anteriores a Grande 



 

Área 4 Ciências da Saúde e o Propósito Principal doEstudo (OMS), opção: 
"Clínico".Porém, os itens: Desenho, Financiamento e Palavra-Chave são 
obrigatórios a todas as Áreas doConhecimento. 
 

 
 

 Caso tenha selecionado a Grande Área 4 Ciências da Saúde e o 
Propósito Principal doEstudo (OMS), opção: "Clínico", os passos são os 
seguintes:  

 
 
 Na sequência, para os formulários "Descritores Gerais para as 
Condições de Saúde" e "Descritores Específicos para as Condições de 
Saúde", clicar nas abas "adicionar CID", para que o sistema pesquise a 
Classificação Internacional de Doenças e em "adicionar DECSS", para 
adicionar Descritores em Ciências da Saúde.  

 
 

 Após, será preenchido o formulário "Tipo de Intervenção", seus 
descritores; se terá uso de placebo e aplicação de washout. 
 
 
 Os próximos passos são comuns e obrigatórios para todos os 
projetos: "Desenho", "Financiamento" e "Palavra-chave". 
 
 O Desenho de estudo trata da identificação do tipo de abordagem 
metodológica que se utiliza para responder a uma determinada  questão,  
implicando,  assim,  a  definição  de  certas características básicas do 
estudo, como:  a população e a amostra estudadas;  a  unidade  de  análise;  



 

a  existência  ou  não  de intervenção  direta  sobre  a  exposição;  a  
existência  e  tipo  de seguimento dos indivíduos, entre outras. 
 
 No "Financiamento", serão indicados o Patrocinador Principal e 
Secundário, onde o patrocinador principal é a instituição que fornece a 
maior parte do financiamento pode ser a universidade, hospital etc. Já o 
secundário, comopróprio nome diz, é aquele que complementa o 
financiamento do financiador principal.Caso a Instituição  Principal  ou  
Secundária  não seja encontrada  no sistema será  preciso solicitar o 
cadastro na Plataforma Brasil. Não considerar bolsa de Estudos CAPES, 
CNPq, FAPESP, FORD, etc. como financiamento, uma vez que financiam 
o curso e não a pesquisa. 
 
ETAPA 4 -  Detalhamento do Estudo 

 
 
 Nesta etapa deverá ser informada especificamente boa parte do 
conteúdo do Projeto de Pesquisa do usuário/pesquisador. Pose-se copiar e 
coar a partir do projeto, respeitando-se o limite de 4000 caracteres da 
Plataforma. Os campos a serem preenchidos nesta etapa são os seguintes: 
 

 Resumo/Introdução//Hipóteses/Objetivos (primário e secundário) 
 Metodologia proposta 
 Critérios de inclusão e exclusão (basta desmarcar “não se aplica” e 

preencher conforme as características da sua amostra) 
 Riscos e Benefícios (OBS: O CEP não aceitará projetos sem riscos e 

benefícios, é necessário elencá-los informando como serão 
minimizados) 

 Metodologia de Análise dos dados 
 Desfechos (primário e secundário), conforme o resultado esperado 

em relação aos objetivos geral e específico, respectivamente 
 Tamanho da amostra no Brasil e no país de recrutamento (com “n” 

correspondente ao tamanho da amostra a ser estudada). 
 
 No final, clicar em "próxima" para continuar. 
 
 
 
 



 

ETAPA 5 -  Outras Informações 

 
 
 Nesta etapa, deverão ser anexados os arquivos digitalizados 
(escaneados).  
 
 A sequência de preenchimento será a seguinte: 
 

 Fontes de dados secundários (dados já coletados anteriormente). 
 

OBS: Caso o pesquisador informe que utilizará Dados 
Secundários neste campo, será obrigatório anexar uma 
Declaração de Autorização De Uso De Dados.  

 Informar nº de indivíduos abordados pessoalmente  
 Preencher a quantidade de Grupos em que os participantes serão 

divididos.  
 

OBS: Caso não haja divisão dos participantes em relação aos 
procedimentos a serem realizados durante a pesquisa, preencher 
grupo único. 

 
 Selecionar se o estudo será ou não Multicêntrico 
 Preencher se haverá alguma Instituição Co-participante 
 Selecionar se propõe ou não Dispensa de TCLE e justificar 

 
OBS: Caso o pesquisador solicite dispensa de TCLE, é 
necessário providenciar e anexar outro documento intitulado 
“Dispensa de TCLE” que explique os motivos, a fim de ser 
anexado na TELA seguinte, junto com os demais documentos 
obrigatórios. 
 

 Preencher todas as fases do Cronograma de execução, e não só 
informar a fase de coleta de dados. Todas as fases devem estar 
padronizadas com o Cronograma do projeto detalhado, criando uma 
tabela na Plataforma Brasil. 
 

OBS: O período da fase de Coleta de Dados deve ser posterior ao 
período em que o projeto será avaliado pelo CEP (após a reunião 
com vagas disponíveis). Portanto, antes de enviar o projeto, o 



 

pesquisador deve entrar em contato com o CEP para informar-se 
sobre o período com vagas disponíveis para cadastrar a fase de 
coleta de dados após a data da reunião, ligando para telefone (81) 
3114-1200, ramal: 1234, bem como o e-mail 
comite.etica@unifacol.edu.br 

 
 Preencher todos os itens do Orçamento. Todos os itens devem estar 

padronizados com o Orçamento do projeto detalhado, criando uma 
tabela na Plataforma Brasil. 

 Preencher no campo “outras informações” com as declarações 
abaixo: 
 
“A coleta de dados só será iniciada após a aprovação do projeto de 
pesquisa pelo CEP e o cronograma proposto será cumprido. O 
orçamento financeiro desta pesquisa será de inteira responsabilidade 
do pesquisador principal”.  
 
“Os dados coletados nesta pesquisa (gravações?, entrevistas?, fotos?, 
filmagens?, questionários, etc), ficarão armazenados em (pastas de 
arquivo? computador pessoal?), sob a responsabilidade do 
(pesquisador? Orientador?), no endereço (colocar o endereço do 
local de guarda - completo), pelo período de mínimo 5 anos. 
 

 Preencher a Bibliografia 
 Clicar em “Próxima” 

 
 Então será iniciado a fase de uploads de documentos, que se dará na 
seguinte sequência: 
 

 Imprimir a FOLHA DE ROSTO 
o Preencher todos os campos da Folha de Rosto em branco à 

mão e coletar assinaturas e carimbo do Pesquisador 
Responsável e da Instituição Proponente, conforme já 
especificado anteriormente para Graduação ou Pós-Graduação  

o Escanear/Digitalizar a Folha de Rosto devidamente 
preenchida, assinada e carimbada 

o Anexar a Folha de Rosto nessa TELA EXTRA (após a TELA 
5), no lugar específico para Folha de Rosto 

 Incluir os demais arquivos contendo os documentos obrigatórios 
exigidos pelo CEP, selecionando o tipo do documento: 



 

 
-“Projeto detalhado/Brochura do investigador”: para anexar o 
PROJETO DETALHADO 
 
-“TCLE/Termo de Assentimento/Justificativa de Ausência”: para 
anexar -TCLE para maiores 
 
-TCLE para pais/responsáveis. 
 
 -TALE de 7 a 18 anos 
                                                                                                                  
-Justificativa de AusênciaTCLE 
 
-“Outros”: Para anexar  -CURRÍCULOS LATTES (individualmente, 
em arquivos separados) 

    -CARTA DE ANUÊNCIA 
   -TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
          -DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS 

  -COMPROVANTE DE VÍNCULO COM CURSO (para 
mestrado/doutorado) 

 
OBS: A Plataforma Brasil só permite a inclusão de arquivos que 
estejam nomeados sem espaços ou acentos entre os caracteres. Caso 
contrário, os documentos não poderão ser anexados e o cadastro do 
projeto de pesquisa não será finalizado corretamente. 
 

Clicar em “Próxima” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ETAPA 6 -  Finalizar 

 
 
 

 Optar ou não pelo sigilo em relação à pesquisa 
 Clicar na caixa “Aceitar os termos acima” 

 Clicar em “ENVIAR PROJETO AO CEP” 
 
 

OBS: Não haverá possibilidade de análise do projeto se o 
pesquisador não clicar em “Enviar ao CEP” na TELA 6. 
 

OBS: Após o envio, o pesquisador tem que acompanhar, via Plataforma 
Brasile acompanhar a conferência documental, atentando para os prazos. 
Caso contrário, o protocolo será devolvido devido à impossibilidade da 
Secretaria continuar o seu trâmite pela Plataforma Brasil. 
 
 Antes de iniciar a submissão de projeto, o pesquisado tem que ter no 
seu computador todos os documentos que serão anexados, seguindo a 
seguinte checklist: 
 

 Análise de Mérito: deve ser preenchido pelo orientador da pesquisa 
especificando os objetivos e metodologias do projeto proposto.  

 
 Carta ao Coordenador: deve ser preenchida com os dados da pesquisa 

e assinada pelo pesquisador e orientador.  
 

 Concordância do Serviço Envolvido: Este documento deve ser 
preenchido e assinado pela empresa na qual a pesquisa será 
desenvolvida. Não serão aceitos termos sem a logomarca da instituição 
bem como a assinatura e carimbo da pessoa responsável pelo serviço. 

 
 Declaração de tornar público os resultados: Este documento deve ser 

preenchido e assinado pelo pesquisador e orientador.  
 

 Declaração de uso específico do material e /ou dados coletados: Este 
documento deve ser preenchido e assinado pelo pesquisador.  

 
 Dispensa do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Este 

documento deverá ser submetido na Plataforma Brasil nos casos das 
pesquisas que não necessitam da apresentação do TCLE. Por exemplo: 
pesquisas feitas por meio de prontuários e dados arquivados. É 



 

imprescindível justificar a razão pela qual requer a dispensa do referido 
termo.  

 
 Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE: Termo utilizado no 

momento da coleta de dados que deverá ser assinado pela pessoa que 
está participando da pesquisa. Preencher com todos os dados da 
pesquisa e do pesquisador. 

 
 Elementos do protocolo de pesquisa para o Comitê de ética em Seres 

Humanos: Este documento deve ser preenchido de forma mais completa 
possível, pois é por meio deste que o relator entenderá a proposta da 
pesquisa. Deverá ser submetido em folha timbrada, conforme modelo 
disponibilizado. 

 
 Termo de assentimento: Este termo deverá ser utilizado nos casos de 

pesquisas com pessoas maiores de 10 anos e menores de 18 com 
capacidade de compreensão, porém, não dispensa a assinatura do 
responsável pelo (a) menor. É indispensável o preenchimento dos dados 
referente ao pesquisador responsável. 

 
 Termo de Confidencialidade de Dados: Preencher com os dados do 

pesquisador e da pesquisa. Deve conter a assinatura de todos os 
envolvidos na pesquisa (pesquisador e orientador). 

 
 Termo de responsabilidade do pesquisador: preencher com os dados do 

pesquisador e da pesquisa.  
 

 Folha de Rosto: Este documento será emitido pela Plataforma Brasil no 
momento da submissão (aba “5”) e deve ser assinado pelo responsável 
correspondente à Instituição Proponente. No caso de alunos da 
UNIFACOL, este termo deve ser digitalizado e encaminhado para o 
endereço eletrônico: comite.etica@unifaco.edu.br e, após ser assinado e 
validado pelo coordenador do Comitê de Ética, será devolvido por e-mail 
para que seja submetido à Plataforma Brasil. Vale ressaltar que o 
documento preenchido e assinado no 1º campo (pesquisador 
responsável), deve ser encaminhado para o e-mail supracitado. 

 
 Cópia do Currículo Lattes do pesquisador e orientador do projeto: 

submeter na Plataforma Brasil, junto com os demais documentos.  
 

 Questionário ou entrevista que será utilizado na pesquisa. Submeter na 
Plataforma Brasil, junto com os demais documentos.  

 

 Cronograma da pesquisa. Submeter na Plataforma Brasil, junto com os 
demais documentos. Deve-se apresentar o cronograma completo. 


