
DE QUAIS
DOCUMENTOS
NECESSITO PARA
SUBMETER MEU
PROJETO DE
PESQUISA?

CEP/FADBA INDICA

disponível em https://www.even3.com.br/evento/login?evento=2jornadaconep&returnurl=/participante/streaming/

disponível em https://adventista.edu.br/biblioteca



C
E

P
/F

A
D

B
A

 IN
D

IC
A

SAUDAÇÕES,PESQUISADOR !

ENSINAREMOS NESTE TUTORIAL ,  AO
PESQUISADOR REUNIR OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
SUBMETER O SEU PROJETO DE
PESQUISA  AO CEP/FADBA.



NESTE
TUTORIAL
VOCÊ
APRENDERÁ:

UNIR OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA
SUBMETER UM PROJETO DE
PESQUISA

UNIR OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA
SUBMETER UM PROJETO DE
PESQUISA COM DADOS
SECUNDÁRIOS

CEP/FADBA INDICA
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 DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA
SUBMETER UM
PROJETO DE
PESQUISA

DISPONÍVEL EM https://al.unit.br/blog/noticias/saiba-aqui-as-principais-partes-de-um-pre-projeto-de-pesquisa/



1.  PREPARE UMA
VERSÃO DE TODO
O PROJETO DE
PESQUISA COM AS
SEGUINTES
INFORMAÇÕES:

DISPONÍVEL EM https://posgraduando.com/como-elaborar-um-projeto-de-pesquisa/



TÍTULO
indicação clara do

pesquisador responsável e

demais integrantes da

equipe de pesquisa.

 

a que se destina o projeto.

Indicar se TCC, PIBIC,

PIVIS, dissertação, tese,

projeto de pesquisa vinculado

a um grupo de

pesquisa.

NATUREZA DO
TRABALHO:

INSTITUIÇÃO
PROPONENTE

LOCAL ONDE SERÁ
REALIZADA A

PESQUISA E ANO

compatível com o tema

proposto.

REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA:

AUTORIA:



descrever o tema, o problema

de investigação e incluir a

relevância científica e/ou social.

JUSTIFICATIVA
PARA A
REALIZAÇÃO DA
PESQUISA: (provável resposta ao

problema, quando se aplicar

ao desenho do

estudo).

HIPÓTESE

define explicitamente o

propósito do estudo.

OBJETIVO GERAL:

caracterizam as etapas ou

fases do estudo.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:



● o tipo de estudo.

● caracterização da

população de estudo –

informações relativas ao

participante da pesquisa e

características da população a

ser estudada.

 

MATERIAL E
MÉTODOS

● Descrição de como e onde

o participante será abordado

e convidado

para participar.

● Forma de obtenção do

TCLE.

 

 

 

● Amostra – tamanho da

amostra com indicação dos

critérios de

inclusão e exclusão.

● Instrumentos de coleta de

dados.

● Procedimentos para coleta

de dados.

● Planos para o

recrutamento do participante.

MATERIAL E
MÉTODOS

 

MATERIAL E
MÉTODOS



● Descrição dos riscos relacionados à pesquisa: Análise crítica dos
riscos, considerando que toda pesquisa envolvendo seres humanos
envolve riscos em tipos e graduações diferentes. Apresentar
providências e cautelas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições
adversas que possam causar dano, considerando características e
contexto do participante da pesquisa

 



● Benefícios reais da pesquisa.
● Aspectos éticos: descrição de como será a preservação do sigilo e
confidencialidade.
● Análise de dados.
● Desfecho primário.

 
 



com previsão de início de

coleta de dados após a

aprovação

do CEP

CRONOGRAMA:

detalhado, com todas as

despesas, materiais que serão

adquiridos e como os

pesquisadores responsáveis

serão pagos.

ORÇAMENTO

REFERÊNCIAS

disponível emhttps://www.josebonifacio.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/1313/Atencao-Populacao-Recado-Vigilancia-Epidemiologica 
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OBSERVE AS
SEGUINTES
SITUAÇÕES!



Aplicação de WASHOUT? 
 Washout é o tempo que o sujeito de pesquisa
fica sem tomar o medicamento para que o
mesmo seja eliminado de seu organismo. Assim,
por exemplo, pesquisa com uma substância para
uma determinada patologia para a qual o sujeito
já usa um remédio aprovado, o estudo com
washout estabelece que o sujeito deva
suspender a medicação para eliminação da
mesma de seu organismo para iniciar tratamento
com a substância em estudo.

CEP/FADBA INDICA

DISPONÍVEL EM https://www.e-know.ca/news/washout-closes-lane-near-radium/



Haverá dispensa do TCLE?

Se SIM, justifique.

Importante: Ao preencher cada item atente-se
para o número máximo de caracteres, ou seja,
cada item supracitado ao ser preenchido
considera apenas o número máximo de 4.000
caracteres. É necessário ser sucinto no que se
refere à descrição dos mesmos.

Tipo de arquivo a submeter: arquivo em word ou
pdf editável (que seja permitido copiar e
colar.

CEP/FADBA INDICA

arquivo pessoal



PREPARE O TCLE SE HOUVER CONTATO
COM O PACIENTE.

arquivo pessoal



Deve informar o título
completo da pesquisa.
Informar claramente quem é
o responsável pela pesquisa,
quem fará a apresentação do
TCLE e a obtenção do
consentimento.
Descrever a justificativa para
a realização da pesquisa e os
objetivos da pesquisa.

O QUE NÃO
PODE FALTAR
NO TCLE?

Descrever, com detalhes
suficientes, os procedimentos
metodológicos que serão
utilizados.
Evitar descrições muito
detalhadas de técnicas que
não afetarão os participantes
da pesquisa.

DISPONÍVEL EM:https://www.unifsa.com.br/institucional/comite-de-etica/tcle



O QUE NÃO
PODE FALTAR
NO TCLE?

Descrever os benefícios
esperados, os desconfortos e
riscos previsíveis, de forma
clara e simples. Esclarecer as
medidas cabíveis caso algum
risco aconteça.
Descrever a forma de
acompanhamento e
assistência prestada aos
participantes da pesquisa,
bem como aos seus
responsáveis.

DISPONÍVEL EM:https://www.unifsa.com.br/institucional/comite-de-etica/tcle

Deixar clara a garantia de
esclarecimentos antes,
durante e/ou após a
realização da pesquisa;
Esclarecer a garantia de que
os eventuais participantes da
pesquisa podem se recusar a
participar da pesquisa em
qualquer momento.



O QUE NÃO
PODE FALTAR
NO TCLE?

Esclarecer a garantia de
sigilo de dados confidenciais
ou que, de algum modo,
possam provocar
constrangimentos ou
prejuízos ao voluntário.
Deixar claro a intenção de
tornar anônimos o material
ou dados obtidos do
voluntário.

DISPONÍVEL EM:https://www.unifsa.com.br/institucional/comite-de-etica/tcle

A assinatura do voluntário
não pode ser posta em papel
à parte do corpo do TCLE.
O TCLE é um documento
único e deve ser sempre
apresentado integralmente.
Nunca o apresente inserido
como parte de outro texto ou
apenas parte do mesmo.
O TCLE deve estar assinado
por todos os pesquisadores.



CEP/FADBA INDICA
Se sua pesquisa for desenvolvida em algum setor
da FADBA (laboratórios,
salas de aula, clínicas, refeitório, cozinha,
residenciais, quadras, secretaria, CAB,
SALT, manutenção), solicite o preenchimento e
assinatura da Carta
de anuência do setor da FADBA, pelo responsável
pelo setor de
execução ou coleta de dados.

arquivo pessoal



CEP/FADBA INDICA

 Se sua pesquisa for experimental ou clínica,
dentro da nossa instituição,
envolvendo pacientes ou pessoas que possam ter
direito à indenização
diante de eventuais danos decorrentes da
pesquisa, bem como possibilidade
de danos a equipamentos em que a instituição
tenha que absorver qualquer
gasto relacionado. Preencha a declaração de
autorização de uso da
infraestrutura da FADBA, apresente à direção e
solicite a assinatura.

arquivo pessoal



Se sua pesquisa for realizada fora
da FADBA, utilize e preencha uma
carta de anuência.
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arquivo pessoal



 
Se não for cadastrado, realize o
cadastro, temos manuais e
orientações no site do CEP:
adventista.edu.br/pesquisa-
extensao/comite-de-etica-em-
pesquisa-cep/downloads-cep.

Em seguida, siga o passo a
passo de submissão de projeto
na Plataforma Brasil (temos
manuais disponíveis), postando
todas as informações
solicitadas. 

Obs: Todas as informações
postadas devem estar
exatamente iguais às colocadas
no projeto de pesquisa.

Acesse a Plataforma
Brasil através do site

Plataforma Brasil
(saude.gov.br)

CEP/FADBA INDICA

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


ANEXE

1-Anexe (em word) um arquivo com o seu projeto

 2-Anexe (em word) um arquivo com o TCLE

3-Anexe (em word) um arquivo com o
material para a coleta de dados, ou seja, o
questionário com as perguntas que serão
feitas aos entrevistados.

 4-Anexe (em word) um arquivo com cronograma da pesquisa

5-Anexe (em word) um arquivo com o orçamento da pesquisa

6-Anexe todos os termos e cartas preparados para sua pesquisa



ANEXE

 

7-Imprima a folha de rosto na Plataforma Brasil e preencha

arquivo pessoal

Na Parte do Documento Instituição Proponente, o responsável
pela Pesquisa da Instituição deve assiná-la. No Caso da FADBA
o responsável pela Coordenação do NAIPE, e no caso do SALT
a Coordenação de Pós-Graduação.



SE SUA PESQUISA FOR
REALIZADA COM DADOS
SECUNDÁRIOS (SOMENTE COM
FICHAS JÁ EXISTENTES NAS
CLÍNICAS, SECRETARIAS E
SIMILARES, SEM CONTATO COM
PACIENTES).

CEP/FADBA INDICA

DISPONIVEL EM https://pt.topquizz.com/quiz/Un-Danger-221317



PREPARE:

 

1.Prepare uma versão de todo o projeto de pesquisa com as informações citadas
anteriormente.
2.Prepare o formulário de coleta de dados.
3.Preencha uma carta de dispensa do TCLE. (modelo a seguir).
4.Solicite o preenchimento do Termo de anuência do setor da FADBA pelo responsável pelo
setor. (Se sua pesquisa for realizada em algum setor da FADBA.
5. Inclua o Termo de compromisso para utilização de dados de arquivos (fichas).



1.PREPARE UMA VERSÃO DE
TODO O PROJETO DE
PESQUISA COM AS
INFORMAÇÕES CITADAS
ANTERIORMENTE.



2.PREPARE O FORMULÁRIO
DE COLETA DE DADOS
(OU SEJA O QUESTIONÁRIO
COM AS QUESTÕES QUE
SERAM PERGUNTADAS AOS
PARTICIPANTES DA
PESQUISA)



3.PREENCHA UMA CARTA DE
DISPENSA DO TCLE( SE FOR O
CASO)

arquivo pessoal



4.SOLICITE O PREENCHIMENTO DO TERMO DE
ANUÊNCIA DO SETOR DA FADBA PELO RESPONSÁVEL
PELO SETOR. (SE SUA PESQUISA FOR REALIZADA EM
ALGUM SETOR DA FADBA.

arquivo pessoal



5. INCLUA O TERMO DE
COMPROMISSO PARA
UTILIZAÇÃO DE DADOS DE
ARQUIVOS (FICHAS)

arquivo pessoal



Recomendamos que seja
estudada a Carta Circular nº
1/2021-CONEP/SECNS/MS antes
do início do projeto.

Pesquisa com
qualquer etapa
online (híbrida) ou
totalmente on-line

DISPONÍVEL EM:https://www.comoescreve.com/2013/03/on-line-ou-online.html

 Lembre que toda pesquisa há
riscos ao participante.



Se a pesquisa for com entrevista
on-line, envie o Link do TCLE
para a avaliação do CEP, o envio
no modo tradicional em word
não substitui a necessidade do
acesso à forma como o
participante acessa. 

Pesquisa com
qualquer etapa
online (híbrida) ou
totalmente on-line

DISPONÍVEL EM:https://www.comoescreve.com/2013/03/on-line-ou-online.html

Também envie um link com o
questionário que será aplicado
aos participantes.



Pesquisa com
qualquer etapa
online (híbrida) ou
totalmente on-line

DISPONÍVEL EM:https://www.comoescreve.com/2013/03/on-line-ou-online.html

EM PESQUISA ON-LINE, O TIPO DE CONTATO PARA CONVIDAR PARA
PARTICIPAR DA PESQUISA É MUITO IMPORTANTE. AO CONVIDAR
PARTICIPANTES EM GRUPOS DE REDES SOCIAIS VOCÊ PODERÁ

COLOCAR A CONFIABILIDADE DA PESQUISA EM RISCO TANTO PARA O
PARTICIPANTE, QUANTO PARA OS RESULTADOS.  DESTA FORMA NÃO SE
ADMITE DISPAROS EM REDES SOCIAIS (GRUPOS DE WHATSAPP, EMAIL

COM CÓPIA VISÍVEL,  GRUPOS DE FACEBOOK OU TELEGRAM) SOB O
RISCO DE A PESQUISA SER ENQUADRADA COMO ANTIÉTICA CONFORME

CARTA CIRCULAR Nº 1/2021-CONEP/CNS/MS.



HTTPS://ADVENTISTA.EDU.BR/P
ESQUISA-EXTENSAO/COMITE-
DE-ETICA-EM-PESQUISA-
CEP/COMITE-DE-ETICA-CEP

CEPFADBA@ADVENTISTA.EDU.BR
envie sua dúvida para o nosso email

(75) 3425-8055

SE ALGUMA
DÚVIDA
PERSISTIR
ACESSE
NOSSOS
CANAIS DE
INFORMAÇÃO



DISPONÍVEL EM HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-1160480951-ESTOJO-CAPRICHO-G-HELLO-BYE-BYE-3D-HOLOGRAFICO-TILIBRA-_JM

FICAMOS FELIZES
EM TE AJUDAR. O
CEP/FADBA EXISTE
PARA PROMOVER
UMA COMUNIDADE
ACADÊMICA ÉTICA
E QUE PROMOVE A
PESQUISA COM
RESPEITO A TODOS
DA COMUNIDADE.
ATÉ A PRÓXIMA!


