
 

 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS 
DE PESQUISA 

 

Ao submeter seu projeto de pesquisa, inicialmente, ele passará por uma 

Validação Documental, para verificação da documentação enviada. 

Caso a documentação esteja incompleta, o CEP recusará o projeto com uma 

justificativa e com orientações para execução dos ajustes. Após a submissão do projeto 

na Plataforma Brasil, o pesquisador é quem deve acompanhar o andamento do seu 

projeto verificando o status na Plataforma Brasil. 

Todos os envolvidos na pesquisa deverão ser cadastrados na Plataforma Brasil 

e seus nomes inseridos na equipe de pesquisa. Documentos que deverão ser, 

obrigatoriamente, incluídos no Sistema Plataforma Brasil: 
 
1 - Folha de rosto gerada pela Plataforma Brasil, (assinada pelo pesquisador 

responsável e pelo responsável pela instituição proponente, identificadas 

preferencialmente por carimbo; 

 

2 - Projeto de pesquisa na íntegra; o arquivo deverá ser anexado em português e 

deve conter os instrumentos, questionários, roteiros na integra; 

 
 
3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Caso solicite dispensa do 

TCLE, apresentar justificativa de dispensa do TCLE; 

 

4 - Termo de Assentimento (TALE) - obrigatório para pesquisa com menores de 

idade (de 8 a 17 anos, segundo a classificação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e/ou legalmente incapazes. Nesse caso deverá também ser apresentado 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis 

legais; 

 
 

5 - Termo de autorização para uso de Imagem, se aplicável; 

 



 

 

 

6 - Termo de autorização para uso de voz, se aplicável; 
 
 
7- Termo de compromisso do pesquisador responsável, obrigatório; 
 
 
8- Declaração de infraestrutura/ Termo de anuência  (autorização do local onde os 
dados serão coletados), se aplicável; 

 

9- Instrumentos de coleta de dados da pesquisa (questionários, formulários, 

entrevistas, roteiro e outros) devem vir em um documento em anexo; 

 
10- Orçamento - Discriminar os recursos a serem despendidos na realização do 

projeto de pesquisa (Material de consumo; recursos humanos; material permanente), 

deverá ser anexado separadamente na Plataforma Brasil; 

 

11- Cronograma - Descrever a duração e as diferentes etapas da pesquisa, com 

compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa somente será iniciada a partir 

da aprovação pelo Sistema CEP/CONEP, deverá ser anexado separadamente na 

Plataforma Brasil; 

 

 


