Orientações para CADASTRO DE PESQUISADOR
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 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”).

