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CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL SIM NÃO 

O e-mail do(a) pesquisador(a) está atualizado no sistema? Ok! Atualize! Você não receberá as notificações da PB. 

O vínculo com o CPII como instituição de pesquisa foi realizado 
adequadamente (Colégio Pedro II, CNPJ 42.414.284/0001-02)? 

Ok! 
A avaliação do seu projeto sofrerá um atraso. Seu projeto não será 
enviado diretamente para o CEP/CPII. Primeiro, será encaminhado à 
CONEP. 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROTOCOLO 

PÁGINA 1 SIM NÃO 

No item “Deseja delegar a autorização de 
preenchimento deste projeto a outras pessoas já 
cadastradas no sistema?” você inseriu seu/sua 
orientador(a) como ASSISTENTE DE PESQUISA e 
como EQUIPE DE PESQUISA? 

Ok! 
Não é uma ação obrigatória, mas recomenda-se que o(a) orientador(a) seja inserido(a) como 
assistente e como equipe para que ele(a) possa tomar conhecimento do andamento da 
avaliação ética junto com você. 

No item “Instituição Proponente” inseriu o Colégio 
Pedro II? 

Ok! 
A avaliação do seu projeto sofrerá um atraso. Seu projeto não será enviado diretamente para o 
CEP/CPII. Primeiro, será encaminhado à CONEP. 
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PÁGINA 2 SIM NÃO 

No item “Área Temática Especial (indique todas as 
áreas temáticas do projeto, se aplicável)” todos os 
campos ESTÃO DESMARCADOS? Protocolos na área 
das Ciências Humanas e Sociais não cabem inserção 
de área temática especial. 

Ok! 

Recomenda-se que o/a pesquisador/a leia atentamente a Carta Circular nº. 
172/2017/CONEP/CNS/MS na qual consta a definição de cada área cujo parecer final do 
protocolo cabe à Conep. Quando o/a pesquisador/a inclui uma área que não corresponde à 
situação de seu protocolo isso repercutirá em prejuízo para o Processo de análise. 
http://www.idpc.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Carta_Circular_172_CONEP.pdf 

PÁGINA 2 SIM NÃO 

O título da pesquisa tem siglas? 

Apresente o 
significado da sigla 

por extenso e 
coloque a sigla 

entre parêntesis. O 
título do projeto 
não deve conter 

siglas. 

Ok! 

PÁGINA 3 SIM NÃO 

No item “Desenho”, o pesquisador esclarece o tipo 
de pesquisa, quem são os participantes, os 
procedimentos de pesquisa (como os dados serão 
gerados) e os meios para análise? 

Ok! 

Descreva objetivamente o desenho da pesquisa. Informe tipo de pesquisa (quantitativa, 
qualitativa, pesquisa-ação, pesquisa quase-experimental, estudo de caso, pesquisa descritiva, 
pesquisa exploratória, outras), quem são os participantes (estudantes, professores, 
profissionais da educação, outros), os procedimentos de pesquisa (como os dados serão 
gerados: aplicação de questionários, realização de entrevistas...) e os meios para análise 
(estatística descritiva, estatística inferencial, análise de conteúdo, análise de discurso)? 

http://www.idpc.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Carta_Circular_172_CONEP.pdf
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No item “FINANCIAMENTO” SIM NÃO 

Se o campo de pesquisa for o CPII  inseriu o CPII 
como patrocinador principal? 

Ok! 

A Resolução CNS N° 466 de 2012, item II.11, estabelece patrocinador como “pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada que apoia a pesquisa, mediante ações de financiamento, 
infraestrutura, recursos humanos ou apoio institucional”. A definição do patrocinador do 
estudo é manifesta na Folha de Rosto, no campo “Patrocinador Principal”. O pesquisador 
deverá indicar, nesse campo, a instituição, o órgão, a agência ou a empresa que proverá os 
recursos financeiros para a pesquisa. No caso específico de agências de fomento nacionais 
(como, por exemplo, CNPq, FINEP, FAPs, etc.) e internacionais (por exemplo, US-NIH), aceita-se 
que os campos nome, cargo/função, CPF, assinatura e data estejam em branco na parte 
reservada ao patrocinador, desde que o órgão financiador esteja expressamente identificado 
na Folha de Rosto e que seja apresentado documento comprobatório do financiamento. No 
caso de o pesquisador não ter recursos próprios para a pesquisa e a instituição não fornecer 
aporte financeiro específico para essa, ainda assim, a instituição é considerada como 
patrocinadora principal do estudo, já que apoia o estudo por meio de recursos humanos e 
materiais. Portanto, estudos de iniciativa do investigador, sem recursos financeiros 
especificamente destinados a eles, devem ter o campo do patrocinador principal da Folha de 
Rosto assinado pelo representante institucional. 

Se o campo de pesquisa NÃO FOR O CPII e não tiver 
patrocinador  inseriu “financiamento próprio”? 

Ok! 

Se o campo de pesquisa NÃO FOR O CPII e tiver 
patrocinador  inseriu os dados do patrocinador? 

Ok! 

PÁGINA 4 SIM NÃO 

Conferiu se o número de caracteres foi respeitado: 
no Resumo, Introdução, Hipótese, Objetivo 
Primário, Objetivo Secundário, Metodologia 
Proposta, Critério de Inclusão, Critério de Exclusão, 
Riscos, Benefícios, Metodologia de Análise de 
Dados, Desfecho Primário, Desfecho Secundário? 

Ok! 

Se o número de caracteres for maior do que o limite estabelecido, as informações básicas do 
projeto ficam incompletas, comprometendo a compreensão do projeto. 
Resumo, Introdução, Hipótese = 4000 caracteres 
Objetivo primário =  = 4000 caracteres 
Objetivo secundário = 4000 caracteres 
Metodologia proposta = 4000 caracteres 
Critério de Inclusão = 4000 caracteres 
Critério de Exclusão = 4000 caracteres 
Riscos = 4000 caracteres 
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Benefícios = 4000 caracteres 
Metodologia de Análise de Dados = 4000 caracteres 
Desfecho Primário = 4000 caracteres 
Desfecho Secundário = 4000 caracteres 

Os riscos do projeto dizem respeito aos 
participantes de pesquisa? 
Foram apresentadas as providências e cautelas 
adotadas pelo(a) pesquisador(a) para minimizar os 
riscos? 

Ok! 

A Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 2º, Inciso XXV, define risco da pesquisa como “a 
possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser 
humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente”. Ao subestimar os riscos 
envolvidos em um estudo, o pesquisador não transmite as informações necessárias para que o 
indivíduo tome uma decisão autônoma sobre sua participação na pesquisa. 
Sugestões de documentos para consulta sobre a caracterização dos riscos de pesquisas: 
http://cepsh.ifc.edu.br/wp-
content/uploads/sites/24/2016/05/TABELA_RISCOS_PROVIDENCIAS.pdf 
http://www.fasurgs.edu.br/cep/site/orientacoes/FASURGS-Orientacao-01-2016-
OfatorRISCOempesquisascomsereshumanos.pdf 

Os benefícios do projeto dizem respeito aos 
participantes de pesquisa?  

Ok! 

A Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 2º, Inciso III, define benefício da pesquisa como as 
“contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a comunidade na qual 
está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida, a partir 
do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado”, sem incluir benefícios ao/à pesquisador/a. 

O estudo não traz benefício direto ao participante. 
Isso está claro no TCLE e/ou TALE? 

Ok! 
Caso o estudo não antecipe qualquer benefício direto ao participante, essa informação deve 
constar do TCLE e/ou TALE de forma explícita. 

PÁGINA 5 SIM NÃO 

No item “Informe o número de indivíduos 
abordados pessoalmente, recrutados, ou que 
sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de 
pesquisa”, o número de indivíduos está de acordo 
com o item “Tamanho da amostra no Brasil”, 
informado na página 4? 

Ok! 

Solicita-se esclarecer quantas pessoas participarão da pesquisa ou se não for possível prever 
esse número, explicitar como o/a pesquisador/a definirá quantos participantes serão incluídos 
na pesquisa. Não poderá haver incoerências nos documentos (informações básicas, projeto de 
pesquisa, folha de rosto). 

http://cepsh.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2016/05/TABELA_RISCOS_PROVIDENCIAS.pdf
http://cepsh.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2016/05/TABELA_RISCOS_PROVIDENCIAS.pdf
http://www.fasurgs.edu.br/cep/site/orientacoes/FASURGS-Orientacao-01-2016-OfatorRISCOempesquisascomsereshumanos.pdf
http://www.fasurgs.edu.br/cep/site/orientacoes/FASURGS-Orientacao-01-2016-OfatorRISCOempesquisascomsereshumanos.pdf
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No item “Grupos em que serão divididos os 
participantes da pesquisa neste centro”, o 
somatório dos grupos participantes (caso haja) está 
de acordo com o item “Tamanho da amostra no 
Brasil”, informado na página 4 e com “o número de 
indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou 
que sofrerão algum tipo de intervenção neste 
centro de pesquisa”, informado na página 5? 

Ok! 

Caso o campo de pesquisa NÃO SEJA O CPII: os 
dados da instituição na qual ocorrerá a coleta foi 
inserido no item “Instituição Coparticipante”? 

Ok! 

De acordo com a CARTA Nº 0212/CONEP/CNS a definição de “INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE é 
aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa”, entendendo-se por 
“INSTITUIÇÃO PROPONENTE aquela na qual o pesquisador principal tenha vínculo, portanto 
aquela a partir da qual o projeto será proposto”. 

O orçamento foi inserido na Plataforma Brasil 
conforme apresentado no arquivo “Orçamento” e 
no “Projeto Detalhado”? 

Ok! 
As informações contidas nos documentos “Projeto Detalhado” e “PB Informações Básicas” 
devem ser idênticas. Não deve existir incoerências em seu conteúdo. 

PÁGINA 5 (inserção de documentos) SIM NÃO 

A folha de rosto foi devidamente assinada e 
inserida na Plataforma Brasil? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

O Projeto detalhado foi inserido na Plataforma 
Brasil e não apresenta incoerências com os demais 
documentos? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

Os registros de consentimento e assentimento 
(TCLE/TALE) foram inseridos em arquivos à parte, 
na Plataforma Brasil, e não apresentam 
incoerências com os demais documentos? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

A declaração de anuência da instituição 
coparticipante foi inserida na Plataforma Brasil? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 
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O Cronograma foi elaborado conforme modelo do 
CEP/CPII, está devidamente assinado e datado e 
inserido em arquivo à parte na Plataforma Brasil? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

O Termo de confidencialidade foi elaborado 
conforme modelo do CEP/CPII, está devidamente 
assinado e datado e foi inserido em arquivo à parte 
na Plataforma Brasil? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

O currículo lattes do pesquisador principal e da 
equipe de pesquisa foram inseridos na Plataforma 
Brasil 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

A declaração de isenção de custos foi elaborada 
conforme modelo do CEP/CPII, está devidamente 
assinada e datada e foi inserida em arquivo à parte 
na Plataforma Brasil? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

O orçamento foi elaborado conforme modelo do 
CEP/CPII, está devidamente assinado e datado e 
inserido em arquivo à parte na Plataforma Brasil? 

OK! Realizar os ajustes necessários e postar na Plataforma Brasil. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO / 

ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

SIM NÃO 

O TCLE e o TALE (se for o caso) estão no modelo 
disponibilizado no blog do CEP/CPII? 
http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/normas-e-
modelos/ 

Ok! 
O TCLE e o TALE devem ser elaborados conforme os 
modelos disponibilizados no blog do CEP/CPII. 

http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/normas-e-modelos/
http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/normas-e-modelos/
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A linguagem do Registro do Assentimento Livre e 
Esclarecido está adequada ao nível de compreensão da 
faixa etária do estudo? 

Ok! 

O TALE deve ser apresentado em linguagem acessível 
aos participantes podendo, inclusive, fazer uso de 
argumentos gráficos como desenhos, personagens, 
histórias ilustrativas, para que a criança e/ou 
adolescente compreenda (m) em linguagem adequada 
a importância, os procedimentos e objetivos da 
pesquisa. Além disso, solicita-se considerar a 
possibilidade de utilizar outras estratégias para registrar 
o assentimento que não a escrita, como oralmente, por 
exemplo. 

O TCLE/TALE contém “todas as informações 
necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil 
entendimento, para o mais completo esclarecimento 
sobre a pesquisa a qual se propõe participar”? 

Ok! 

O Registro do Consentimento Livre e Esclarecido e/ou 
do Assentimento Livre e Esclarecido é o meio pelo qual 
é explicitado o consentimento livre e esclarecido do 
participante ou de seu responsável legal, sob a forma 
escrita, sonora, imagética, ou em outras formas que 
atendam às características da pesquisa e dos 
participantes, devendo conter informações em 
LINGUAGEM CLARA E DE FÁCIL ENTENDIMENTO para o 
suficiente esclarecimento sobre a pesquisa. (Resolução 
CNS nº 510/2016, Artigo 15). 

Os riscos apresentados no TCLE/TALE estão coerentes 
com o que foi apresentado no projeto de pesquisa e 
nas informações básicas do projeto? 

Ok! 
Faça os ajustes necessários. Se houver incoerência nas 
informações, seu projeto incorrerá em pendência. Os benefícios apresentados no TCLE/TALE estão 

coerentes com o que foi apresentado no projeto de 
pesquisa e nas informações básicas do projeto? 

Ok! 

Caso a pesquisa não ofereça benefícios diretos ao 
participante, isso está claro no TCLE/TALE? 

Ok! 
Caso o estudo não antecipe qualquer 
benefício direto ao participante, essa 
informação deve constar do TCLE de forma 
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explícita. 

Os procedimentos de pesquisa foram suficientemente 
descritos no TCLE/TALE?  

Ok! 

Os participantes devem ser informados sobre como 
será a sua participação na pesquisa (preenchimento de 
questionários, concessão de entrevistas, observação 
participante/não participante). As formas de registro 
durante o processo de geração de dados foram 
informadas (por exemplo: as entrevistas serão gravadas 
em áudio/ as observações serão registradas em vídeo, 
outros) devem estar detalhadamente descritas. A 
extensão do instrumento de geração de dados e o 
tempo a ser disponibilizado pelo participante deverá 
ser descrito (por exemplo: o questionário tem 10 itens 
e leva em média 5 minutos para respondê-lo). 

Os campos de assinaturas e rubricas foram 
identificados de acordo com a terminologia prevista na 
Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 2º, Incisos XIII e 
XVII, ou seja, empregando-se os termos "pesquisador 
responsável" e "participante de pesquisa/responsável 
legal"? 

Ok! Faça os ajustes conforme orienta a legislação vigente. 

Os campos de assinaturas estão junto do restante do 
documento? O TCLE/TALE contém somente nome e 
data? 

Ok! 
Os campos de assinaturas não devem estar separados 
do restante do documento e não devem conter campos 
adicionais, além de nome e data. 

O TCLE/TALE assegura de forma clara e afirmativa que o 
participante de pesquisa receberá uma via (E NÃO 
CÓPIA) do documento, assinada pelo participante da 
pesquisa (ou seu representante legal) e pelo(a) 
pesquisador(a), e rubricada em todas as páginas por 
ambos (Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 17, Inciso 
X)? 

Ok! 

Faça os ajustes conforme a legislação vigente. 
ATENÇÃO: O PESQUISADOR DEVERÁ ANEXAR O (S) 
MODELO(s) do(s) Termo(s) de consentimento ou 
assentimento a ser(em) utilizados na pesquisa, não 
podendo, em hipótese alguma, conter assinatura do 
pesquisador e/ou participante. 
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PROJETO DETALHADO SIM NÃO 

Na seção “Metodologia”, o(a) pesquisador(a) apresenta 
e explica as etapas da pesquisa? O pesquisador 
apresenta e explica como será feito o processo de 
consentimento e/ou livre e esclarecido? O Processo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e/ou de 
Assentimento Livre e Esclarecido apresentado no 
projeto envolve o estabelecimento de relação de 
confiança entre pesquisador(a) e participante, 
continuamente aberto ao diálogo e ao 
questionamento? Está claro que o participante pode 
retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 
qualquer prejuízo ao participante? 

Ok, para todas as questões ao lado. Fazer os ajustes na metodologia proposta. 

O(a) pesquisador(a) apresenta e especifica, 
adequadamente, os critérios de inclusão/critérios de 
exclusão dos participantes da pesquisa? O(a) 
pesquisador(a) indica a faixa etária dos participantes e 
as características que delimitam a amostra? 

Ok! 

Quanto ao critério de inclusão. Considerando a 
Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 12, solicita-se 
justificar a população escolhida para o estudo, 
esclarecendo como foi selecionado o campo de 
pesquisa e quem indicará os participantes ou ainda, 
como o/a pesquisador/a definirá os participantes. 

O texto do projeto apresenta verbos no passado ou 
apresenta algum indicativo de que a pesquisa já foi 
iniciada?  

Termos empregados no tempo "passado" podem ser 
utilizados apenas para referir a etapas preliminares, 
tendo em vista que o Sistema CEP/Conep não avalia 

pesquisas cuja coleta/geração de material já tenha sido 
iniciada (Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 2º, Inciso 

XII). 

Ok! 

O(s) instrumento(s) de geração de dados foram 
inseridos como anexo/apêndice no projeto? 

Ok! Inserir os referidos documentos no projeto. 
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O TCLE/TALE foram inseridos como apêndice no 
projeto? 

Ok! Inserir os referidos documentos no projeto. 

 

CRONOGRAMA SIM NÃO 

A data de início do projeto no cronograma respeita o 
tempo mínimo de tramitação do protocolo da 
Plataforma Brasil de 40 dias? 

Ok! 

A primeira etapa do cronograma de pesquisa é a submissão do protocolo à Plataforma Brasil. 
Reserve, no mínimo, 40 dias para esta etapa no cronograma. Para um cálculo mais preciso, 
observe O calendário de reuniões do CEP/CPII 
http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/agenda/ 

O cronograma esta idêntico em todos os documentos 
(informações básicas, arquivo cronograma, projeto 
detalhado)? 

Ok! 
As informações contidas nos documentos “Projeto Detalhado” e “PB Informações Básicas” 
devem ser idênticas. Não deve existir incoerências em seu conteúdo. 

O cronograma foi devidamente assinado e datado 
pelo(a) pesquisador(a)? 

Ok! Date e assine o documento. 

O início do trabalho de campo é posterior à data de 
submissão do protocolo à Plataforma Brasil? 

Ok! 
O Sistema CEP/Conep não avalia pesquisas cuja coleta/geração de material já tenha sido 
iniciada (Resolução CNS nº 510/2016, Artigo 2º, Inciso XII). 

 

 

 

ORÇAMENTO SIM NÃO 

Seu projeto detalha o orçamento? Ok! 

Se o seu projeto não detalha o orçamento, omite itens do orçamento ou declara que não terá 
custos incorrerá em pendência. O orçamento do projeto de pesquisa é motivo de pendência 
quando não é compatível com os gastos do estudo, quando não há detalhamento suficiente 
para compreender os custos do estudo ou quando não é clara a figura do patrocinador. 
Quando o orçamento é complexo, é aceitável que venha como documento à parte, anexo à 
Plataforma Brasil. A Norma Operacional CNS N° 001 de 2013, item 3.3.e, estabelece que 

http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/agenda/
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todos os protocolos de pesquisa devem “detalhar os recursos, fontes e destinação; forma e 
valor da remuneração do pesquisador; apresentar em moeda nacional ou, quando em moeda 
estrangeira, com o valor do câmbio oficial em Real, obtido no período da proposição da 
pesquisa; apresentar previsão de ressarcimento de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação e compensação 
material nos casos ressalvados no item II.10 da Resolução do CNS 466 de 2012”. 

 

FOLHA DE ROSTO SIM NÃO 

O número de participantes que consta na folha de rosto 
está coerente com o que foi apresentado nas 
Informações Básicas do Projeto e no Projeto 
Detalhado? 

Ok! 
As informações contidas nos documentos “Projeto Detalhado” e “PB Informações Básicas” 
devem ser idênticas. Não deve existir incoerências em seu conteúdo. 

A folha de rosto foi assinada pelo representante 
institucional e pelo patrocinador (se for o caso) 

Ok! Recolher as assinaturas antes de postar. 
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CHECKLIST DOCUMENTAL 

Antes de submeter o protocolo, verifique no checklist abaixo se todos os documentos foram anexados à Plataforma Brasil. 
 

☐Projeto de Pesquisa Completo; 

☐Carta de Apresentação; 

☐Termos de Consentimento e Assentimento (quando necessário); 

☐Currículo Lattes; 

☐Carta de Anuência; 

☐Orçamento; 

☐Declaração de Isenção de Custos; 

☐Cronograma; 

☐Termo de Confidencialidade; 

☐Instrumentos de Coleta; 

☐Folha de Rosto 
 


