Orientações para cadastro de Pesquisador e da Pesquisa no SISTEMA da
PLATAFORMA BRASIL<http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf.>
Os Pesquisadores que possuem Projetos de Pesquisa que necessitam de revisão ética deverão
cadastrar-se e cadastrar a pesquisa no site da PLATAFORMA BRASIL. Consultas aos manuais
disponibilizados aos usuários podem ser realizadas no referido site, no link da CENTRAL DE
SUPORTE on-line.
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 (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.
ATENÇÃO!
Pesquisador Responsável = (professor orientador)
Pesquisador Assistente = (aluno graduando ou pós-graduando)
Ambos devem cadastrar-se no site: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
PESQUISADOR
1. Para realizar o cadastro, é obrigatório ter em mãos os seguintes itens:
• CPF
• Currículo Lattes do pesquisador (em formato doc, docx, odt ou pdf) ou o endereço eletrônico
do currículo na Plataforma Lattes
• Documento com foto digitalizado, escaneado frente e verso, em formato jpg ou pdf (ex.:
Carteira de Identidade, Identidade Profissional ou Carteira de Motorista)
• Foto digitalizada em formato word
• Conta de e-mail ativa
OBSERVAÇÃO
O pesquisador responsável e o assistente vinculado à Unicap terão suas pesquisas direcionadas ao
CEP da Unicap em razão da existência do CEP na Instituição e ao vínculo.
2. Após preencher o cadastro, o pesquisador responsável e o assistente receberão um e-mail
contendo uma senha e informações sobre o acesso à Plataforma Brasil. Se desejar, é possível alterar
a senha no primeiro acesso à Plataforma Brasil (aba “Alterar Meus Dados”).

PROTOCOLO DE PESQUISA
O CEP Unicap informa que todos os arquivos anexados on-line ao protocolo de pesquisa serão
abertos no sistema PLATAFORMA BRASIL para a conferência do seu conteúdo. O protocolo não
apresentado, conforme orientações descritas no CHECK-LIST abaixo será devolvido, retornando,
automaticamente, ao pesquisador responsável para adequação.

DOCUMENTOS / FORMA DE APRESENTAÇÃO
1º)
FOLHA DE ROSTO: Datada, assinada e carimbada nos campos de Pesquisador Principal e
de Instituição Proponente, devidamente preenchido.
2º)
CARTA(S) DE ANUÊNCIA(S): Timbrada, assinada e carimbada pelo responsável pelo local
onde será realizada a coleta dos dados.
3º)
CURRÍCULOS LATTES: dos pesquisadores envolvidos (Orientador, co-orientador,
Orientando) anexados em arquivos separados, considerar pelo menos a 1ª Página do currículo Lattes
(Não serão aceitos links para o currículo);
4º)
TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido): para pais/responsáveis; e/ou TALE
(Termo de Assentimento Livre e Esclarecido): de acordo com a faixa etária dos participantes;
5º)

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE: Assinada pelo pesquisador responsável;

6º)

PROJETO DETALHADO (modelo a seguir): Elaborado conforme as normas da ABNT;

7º)
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS: Para os casos em que serão
utilizadas Fontes de Dados Secundários, se necessário.
8º)

Documento de APROVAÇÃO técnica-científica pela banca que avaliou.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - Unicap

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA - PRAC
COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA
FORMULÁRIO PADRÃO PARA SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA

1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (PROFESSOR/PESQUISADOR)

NOME COMPLETO, SEM ABREVIAÇÃO
CPF
ÓRGÃO EMISSOR

DATA DE NASCIMENTO SEXO
____/_____/______
UF

ESTADO CIVIL

RG

DATA DE EMISSÃO
____/_____/______

NACIONALIDADE

PASSAPORTE

PAÍS

ENDEREÇO RESIDENCIAL (COMPLETO)
CEP

1.1.

CIDADE

UF

DDD

TELEFONE(S)

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

INSTITUIÇÃO
ENDEREÇO COMPLETO
CARGO / FUNÇÃO

(
(
(
(

CENTRO
( ) CCBS
( ) CCJ
CURSO / TELEFONE

(

) PÓS-DOUTORADO
) DOUTOR
) MESTRE
) LIVRE-DOCENTE

) CCS
( ) CCT
( ) CTCH
LABORATÓRIO / TELEFONE

REGIME DE TRABALHO (HORAS)

NÚCLEO / TELEFONE

1.2. GRUPO DE PESQUISA A QUE PERTENCE (Diretório do CNPq) – site:
http://dgp.cnpq.br/diretorioc/
NOME DO GRUPO

ANO DE FORMAÇÃO

LÍDER(ES) DO GRUPO

1.3.
LOCAL

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS
DATA
____/_____/20___.

ASSINATURA

MATRÍCULA

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - Unicap

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA - PRAC
COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA
FORMULÁRIO PADRÃO PARA SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA

2.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA (NOVO)

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA

ÁREA(S) / SUBÁREA(S) DO CONHECIMENTO DO CNPq - www.cnpq.br

LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO:
( ) 2 (dois) anos
( ) 4 (quatro) anos – Projeto de Pesquisa com adesão de Tese
Doutoral.

PALAVRAS-CHAVE
1
3
5

2
4
6

TIPO DE PROJETO
( ) INDIVIDUAL
OU
( ) EM EQUIPE:

- Integrado / Guarda-chuva ( )

- Multicêntrico ( )

- Em Rede ( )

EQUIPE EXECUTORA DA UNICAP
NOME DO(S) PROFESSOR(ES)

TITULAÇÃO CURSO

RAMAL E-MAIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
NOME DO(S) MESTRANDO(S) e / ou DOUTORANDO(S)
1.
2.
3.
4.

CURSO

IES

E-MAIL

Participantes de OUTRAS INSTITUIÇÕES
NOME DO(S) PROFESSOR(ES)
1.
2.
3.
4.
5.

TITULAÇÃO IES

FONE

E-MAIL

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - Unicap

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA - PRAC
COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA
FORMULÁRIO PADRÃO PARA SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA

3. PROJETO(S) DE PESQUISA FINANCIADO(S) – CNPq, FACEPE, CAPES, FINEP,
outros

ESTE PROJETO FOI SUBMETIDO À AGÊNCIA DE FOMENTO? Sim (
Em caso afirmativo, informar se foi APROVADO: Sim (

)

Não (

)

Não (

)

)

Em caso de aprovado, informar se o projeto foi CONTEMPLADO COM FINANCIAMENTO:
Sim (

) Não (

)

Em caso afirmativo, informar o VALOR DO FINANCIAMENTO: R$ ___________________________
EDITAL

AGÊNCIA

ESTE PROJETO FOI CONTEMPLADO COM BOLSA? Sim (
NOME DO(S) ALUNO(S) BOLSISTA(S)
1
2
3

3.1.

)

Não (

)

MODALIDADE DE BOLSA

AGÊNCIA

Nº PROCESSO

PESQUISA COM SERES HUMANOS

HAVERÁ COLETA DE DADOS COM SERES HUMANOS? SIM (
Em

Nº PROCESSO

caso

afirmativo

a

pesquisa

deverá

) NÃO (
ser

)

cadastrada

na

PLATAFORMA

BRASIL:

cadastrada,

na

PLATAFORMA

BRASIL:

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
HAVERÁ COLETA DE DADOS COM ANIMAIS? SIM (
Em

caso

afirmativo

a

pesquisa

) NÃO (

deverá

ser

)

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
3.2.
LOCAL

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS
DATA
____/_____/20____.

ASSINATURA

MATRÍCULA

4. Tópicos do PROJETO DE PESQUISA a serem seguidos:
•

TÍTULO DO PROJETO: ser sucinto e expressar objetivamente a temática abordada pela
proposta;

•

RESUMO e PALAVRAS-CHAVE (máximo 5) – uma página: apresentar breves e concretas
informações sobre os objetivos, metodologia, resultados esperados. Não deve conter
referências. Indicar até seis palavras-chave: enumeradas e separadas por vírgula;

•

CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA COM HIPÓTESE OU PROBLEMA DE PESQUISA
– máximo de três páginas: caracterizar e descrever objetivamente, com o apoio da literatura
(caso necessário, usar o sistema numérico da ABNT vigente), o problema a ser investigado,
sua relevância no contexto da área e importância específica para o avanço do conhecimento;

•

OBJETIVOS E METAS (primários e secundários) – uma página: explicitar os objetivos
(Primário e Secundários) do Projeto de Pesquisa, definindo a contribuição científica e / ou o
produto final a ser obtido e indicar as metas (objetivos quantificados) da proposta;

•

METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO (com desenho da pesquisa, tamanho da
amostra, critérios de inclusão e de exclusão) – máximo de três páginas: descrever o
material de estudo e a metodologia empregada, informando o delineamento experimental, os
tratamentos utilizados, as variáveis / dimensões analisadas, os tipos de análise estatística
dos dados, bem como a estratégia empregada. Fazer o desenho da pesquisa e tamanho da
amostra (critério de inclusão e exclusão);

•

RISCOS, BENEFÍCIOS E DIFICULDADES – uma página: comentar sobre possíveis
dificuldades e riscos potenciais que poderão interferir na execução das ações propostas e
comprometer o atingimento das metas e objetivos preconizados. Explicitar as medidas
previstas para contornar ou superar essas dificuldades. Indicar os benefícios diretos e/ou
indiretos da pesquisa para o sujeito;

•

RESULTADOS ESPERADOS (desfecho primário e secundários – uma página:
especificar os resultados parciais e finais a serem obtidos com a execução do Projeto de
Pesquisa;

•

IMPACTOS ESPERADOS – uma página: estimar a repercussão e/ou impactos sociais,
econômicos, tecnológicos, científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do
problema focalizado;

•

TRANSFERÊNCIAS DE RESULTADOS E RETORNO AOS SUJEITOS DA PESQUISA –
uma página: indicar como os resultados serão disponibilizados: para o sujeito da pesquisa,
as instituições (empresas, órgãos públicos e nãogovernamentais) e sociedades civil e
científica;

•

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (com mês e ano) – uma página (máximo de três
páginas): apresentar a previsão de execução das fases do Projeto de Pesquisa. Ao lado de
cada tarefa, indicar o prazo em que deverá ser executada. Adotar uma TABELA em que as
COLUNAS correspondam aos 24 MESES (dois anos) e as LINHAS correspondam às
ATIVIDADES PROPOSTAS. Indicar sem especificar. Ex: 1º Mês, 2º Mês...24º Mês);

•

ORÇAMENTO DETALHADO E FINANCIAMENTO (com indicação da contrapartida da
Unicap) – máximo de três páginas: especificar material de consumo, material permanente,

pagamento a terceiros (pessoa física e / ou jurídica) e outros itens necessários para o
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, em forma de Tabela. Justificar a necessidade de
cada item, em nova coluna na própria Tabela;
•

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – máximo de três páginas: listar, obrigatoriamente, os
trabalhos citados no texto, adicionados, ou não, daqueles utilizados para consultas e os
recomendados para consulta e / ou leitura. Todas as referências devem seguir as normas da
ABNT vigente e/ou solicitar apoio da Biblioteca Central Unicap;

•

OUTROS PROJETOS E FINANCIAMENTOS (relativos ao tema) – máximo de três
páginas: indicar outros Projetos de Pesquisa em andamento dos quais participem membros
da equipe proponente, incluindo a origem e o valor do financiamento. Informar se uma
proposta idêntica ou equivalente está sendo submetida a agências financiadoras;

