
ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE 
PESQUISA AO CEP/FASAR NA 

PLATAFORMA BRASIL

- TUTORIAL -



• A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros
de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema
CEP/CONEP.

• A apresentação dos documentos é por meio digital.
• Ela permite sejam acompanhadas desde a submissão até a

aprovação final pelo CEP.
• Propicia a sociedade o acesso aos dados públicos de todas as

pesquisas aprovadas.

EP e

PLATAFORMA BRASIL



Após o projeto ser aprovado na COMITÊ DE PESQUISA da respectiva
UNIDADE DE ENSINO onde é feita a avaliação metodológica e de mérito
científico do projeto, o mesmo deve ser cadastrado na Plataforma Brasil
para ser encaminhado ao CEP/FASAR.

ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA AO 
CEP/FASAR



Para o cadastro como pesquisador é necessário: 
Acessar a barra http://w.w.w.saude.gov.br/plataformabrasil.
Se usuário novo, acessar o link < cadastre-se > e siga o trâmite de cadastro de 
usuário.
1. Acesse a URL – http://www.saude.gov.br/plataformabrasil; 
2. Se usuário novo, acessar o link <Cadastre-se> e seguir o trâmite de Cadastro 
de Usuário (consultar manual na Central de Suporte); 

Anexar:
Documento
Foto  
Currículo vitae



Campos 
com (*) 
são de 
preenchim
ento 
obrigatório 

As informações de CPF estão integradas com a 

base de dados da RECEITA FEDERAL. 



Nome Social é aquele pelo qual travestis e transexuais se 
identificam e são identificadas pela sociedade. Fonte: PORTARIA 
233, DE 18 DE MAIO DE 2010, Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Art. 1 Parágrafo Único. 



Documentos obrigatórios: Foto de identificação;  Documento de Identidade;  Currículo Lattes



Vínculo com a instituição



Clique em <Buscar Instituição> para localizar a Instituição desejada. 
Caso não encontre, favor consultar Manual de Cadastro de 
Instituição (disponível no item <Manuais da Plataforma Brasil>, na 
página inicial do sistema) e solicite o cadastro. 





Adicionar instituição



Selecione a 
Instituição e 
clique em 
<Adicionar> 





Cadastro de instituição

Definição de Instituição Proponente x Coparticipante

Segundo a CARTA Nº 0212/CONEP/CNS, de 21 de outubro de 2010: 

a) Instituição Proponente: instituição com a qual o pesquisador principal tem vínculo e em 
nome da qual apresenta a pesquisa; corresponsável pela pesquisa e pelas ações do 
pesquisador. 

b) Instituição Coparticipante: aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da 
pesquisa. 

Quando devo solicitar o cadastro de instituição? 

Quando a Instituição desejada não estiver cadastrada no sistema. 

Para verificar se ela está cadastrada tente localizá-la conforme orientações a seguir. 



Na aba Pesquisador, selecione o menu Cadastros, 

em seguida <Solicitar Cadastro de Instituição>. 



Ao selecionar a opção “Minhas 
Solicitações” o sistema buscará 
apenas Instituições cadastradas 
pelo solicitante. Para buscar 
demais Instituições, selecione a 
opção “Todas”. 

Para buscar Instituições no sistema, procure colocar 
palavras-chave para que o sistema apresente todas as 

opções disponíveis.  Exemplo: Universidade de Brasília

Busca no sistema: Brasília 



Filtros de Busca <Situação> deve ser 
utilizado para verificar o andamento 
das solicitações enviadas. 



O filtro <Situação> faz referência ao cadastro da Instituição no sistema: Aprovado, Não Aprovado 
ou Pendente. O ícone Lupa mostra o motivo sobre a não aprovação da Instituição. 



Adiconar nova instituição

Na aba Pesquisador, selecione o menu Cadastros, 

em seguida <Solicitar Cadastro de Instituição>. 





Após clicar em <Adicionar Nova Solicitação>, preencha os dados: 

* Essa Instituição é vinculada a outra Instituição? 
<Sim>, quando estiver cadastrando: departamentos/unidades de Universidades; órgãos, setores de Empresas 
ou Institutos, etc. Em seguida, informe a <Instituição Vinculada>, ou seja, qual é a Universidade/Empresa/ 
Instituto a que o departamento/unidade/órgão pertence. 

<Não>, quando estiver cadastrando: Universidades, Empresas, Institutos, Mantenedoras, etc. 



O CNPJ só será obrigatório se a 
Instituição NÃO for vinculada a 
nenhuma outra Instituição. 

Ao inserir o CNPJ, o sistema busca automaticamente o 
registro da Instituição na Receita Federal e, se localizada, 
preenche os seguintes dados: Nome da Instituição, Nome 
Fantasia e Endereço. 

Todos os projetos vinculados à Instituição que 
está sendo cadastrada serão enviados para o 
Comitê de Ética informado neste campo. 



Preencha o endereço com dados atualizados da Instituição. 



Como é feita a avaliação do cadastro das Instituições? 

As Instituições cadastradas com CNPJ serão avaliadas com base no registro da Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp. 

O Cadastro NÃO SERÁ APROVADO SE: 

- Os dados informados estiverem em desacordo com o registro na Receita Federal; 

- Instituição estiver com Situação Cadastral INATIVA OU BAIXADA, na Receita Federal; 

- Instituição já estiver cadastrada no sistema; 

- Nome da Instituição estiver escrito incorretamente. 

- O Comitê de Ética informado estiver incorreto (Exemplo: Instituição de São Paulo vinculada a um CEP do RJ). 

O prazo estimado de avaliação é de até 05 dias úteis. Para verificar o andamento da solicitação siga as instruções da 
utilização dos Filtros de Busca <Situação>, na página 06 deste manual. 



 Parecer consubstanciado de aprovação emitido pela Comissão de pesquisa
da IES;

 Projeto completo detalhado;

 Folha de rosto gerada pela Plataforma Brasil e assinada pelo pesquisador e
pelo responsável legal pela Instituição Proponente;

 Outros documentos pertinentes ao projeto: cartas/ofícios de aceite de
outras instituições participantes, TCLE, etc.

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ANEXADOS NA PLATAFORMA BRASIL AO SUBMETER O 
PROJETO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DO CEP/FASAR



Para submeter um projeto de pesquisa o pesquisador deve acessar a Plataforma
Brasil, e Efetuar Login com “Email” e “Senha”;

Cadastro de novos projetos (manual “Submissão de Projetos de Pesquisa) 



*<Projeto Anterior>: deve ser utilizado cadastrar pesquisas APROVADAS 
antes da criação da Plataforma Brasil, ou seja, antes de 15/01/2012. O 
pesquisador deve primeiramente cadastrar o projeto exatamente como foi 
aprovado para verificação do CEP. Ao ser validado com parecer de 
APROVADO, terá a situação alterada para <Projeto anterior à Plataforma 
Acatado>. A partir disso, o pesquisador poderá submeter Emendas ao 
projeto. 



O sistema replicará 
o projeto aos 
assistentes aqui 
inseridos que 
poderão finalizar o 
preenchimento do 
projeto de pesquisa. 



Instituição com a qual o pesquisador tem vínculo e em nome da qual apresenta a pesquisa.



 A instituição proponente não determina para qual Comitê o projeto
será encaminhado. No cadastro da Instituição há o campo o para
relacionar o CEP.

 Caso a Instituição não tenha CEP o projeto de pesquisa será
encaminhado ao CONEP, que escolherá o Comitê que será encaminhado
o projeto

 Para que uma Instituição seja disponibilizada no campo Instituição
Proponente o pesquisador deve vincular a Instituição indicando o perfil
como “Pesquisador”, na aba “Alterar meus dados”.



Etapa 2 - Área de Estudo 
Etapa 2 - Área de Estudo 

Área  da Génetica Humana e reprodução Humana.



 O Título Público poderá ser disponibilizado em consultas públicas para
referenciar seu Projeto de Pesquisa depois de receber parecer de
aprovado.

 O Título Principal não será disponibilizado ao público em geral por poder
conter informação confidencial relativa ao Projeto de Pesquisa



Eta3 - Desenho de Estudo/Apoio Financeiro

EEstes campos só serão habilitados para pesquisas da Grande Área 4. Ciências da Saúde –
Propósito principal do Estudo (OMS) – Clínico.

Condições de Saúde ou problemas estudados

Descritores gerais para as condições de saúde

Descritores específicos para as condições de saúde

Tipo de intervenção

Natureza da intervenção

Descritores da intervenção



Desenho de estudo envolve a identificação do tipo de abordagem metodológica.
Implica na definição de características básicas do estudo, como a população e amostra
estudada, a unidade de análise, a existência ou não de intervenção direta, a existência e
tipo de seguimentos de indivíduos.



Adicionar Financiamento

Ao clicar em <Adicionar Financiamento>, surgirá a tela: 



SELEÇÃO DAS PALAVRA - CHAVE



Após finalizar o preenchimento desta etapa, avançar para a etapa 4

“Detalhamento do Estudo”





É a variável mais importante e relevante do estudo .Só pode haver uma; deve ser 
definida antes do início do estudo; está atrelada ao objetivo principal da pesquisa 

São Variáveis não tão importantes, relacionadas ao objetivo primário. O desfecho 
secundário, nesse caso, será algum outro fator relativo a essa eficácia. 



Ao Ao clicar em <Adicionar País>, surgirá a tela para adicionar os países . É obrigatório informar o nº 
de participantes de pesquisa recrutados em cada país. Em pesquisas qualitativas é utilizado o número 
0. 



O nº não poderá ser maior do que o informado no <Tamanho da 
Amostra no Brasil>, etapa 4. 



*Projetos Multicêntricos: 

• O centro participante deve ser diferente das Instituições já adicionadas como “Proponente” e 
“Coparticipante”; 

• Em todas as submissões de projetos multicêntricos na Plataforma Brasil, quem deverá fazer o 
cadastro do projeto de pesquisa é o Pesquisador Responsável do Centro Coordenador. 

• Nos estudos multicêntricos, os demais centros participantes somente têm acesso ao projeto 
após a aprovação no Centro Coordenador e na CONEP, caso aplicável. 

• O estudo é replicado, primeiramente, para os Pesquisadores Responsáveis de cada Centro 
Participante informado, que poderão editar alguns campos do projeto para adequá-lo ao seu 
centro, em seguida, deverão clicar em <Enviar Projeto ao CEP>, somente assim, o estudo 
estará disponível para a análise do CEP. 



INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE

INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE: aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa Obs.: O ESTUDO NÃO 
SERÁ REPLICADO para a Instituição COPARTICIPANTE se: 
1. a Instituição NÃO estiver cadastrada na Plataforma Brasil, será apenas um dado informativo no projeto; 
2. a Instituição NÃO estiver vinculada a um CEP; 
SERÁ REPLICADO APENAS UMA VEZ: 
3. Se a Instituição Coparticipante estiver vinculada ao mesmo CEP da Instituição Proponente: 



TCLE é obrigatório anexar (Quando for inviável a realização do  processo de Consentimento Livre e 
Esclarecido  a dispensa deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao 
sistema CEP/CONEP).



Res. 510/16 
Capítulo III
DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO E DO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Art. 4º O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o
estabelecimento de relação de confiança entre pesquisador e participante, continuamente aberto
ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de
execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao
participante.

Art. 5º O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode
ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se
mostrem adequadas, devendo ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas
e culturais da pessoa ou grupo de pessoas participante da pesquisa e as abordagens
metodológicas aplicadas.



Toda pesquisa envolve despesas/custos, sejam eles: transporte, material para entrevistas (gravador, 
papel, caneta, xerox) e esses dados devem ser informados no estudo. 



Inclusão de arquivos no projeto

Passo1: 
É necessário imprimir a Folha 
de Rosto para que seja assinada 

PDigitalize a Folha de Rosto assinada e 

clique em <Anexar Folha de Rosto>. 



OBS: Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados, caso o usuário tente anexar
arquivos com caracteres especiais (/,~, ç, acentos, pontuação) o sistema exibirá a mensagem:

“O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o nome do arquivo não
contém caracteres especiais e espaços em branco.



Etapa 6 - Finalizar

Após a leitura dos termos, selecione o 
campo <Aceitar termos acima

O campo <Salvar/Sair> apenas salva as 
informações postadas até aqui. 

Clique aqui para <Enviar 
Projeto ao CEP>. 



Visualização do Pesquisador após envio do Projeto ao CEP



Como visualizar as pendências apontadas pelo CEP?

Pendência Documental emitida pelo CEP ou Conep. 



Atenção! Por se tratar de pendência emitida durante a checagem documental, ou seja, ainda
não há Parecer Consubstanciado Emitido é necessário que o CEP informe detalhadamente todas
as pendências ao preencher o campo “Observação”, após clicar em <Pendência Documental>:

Folha de rosto deve ser assinada pelo responsável legal da 
instituição proponente.



2) Pendência Emitida pelo CEP

O pesquisador deve clicar no ícone Detalhar Projeto 



Atenção! A “Pendência Emitida pelo CEP” significa que o CEP emitiu Parecer Consubstanciado
com a situação “Pendente”. Nesse caso, o pesquisador deve localizar o Parecer Consubstanciado
na árvore de arquivos do projeto para visualizar as pendências elencadas pelo CEP.



Parecer Consubstanciado emitido pelo CEP. Para visualizá-lo, 
arraste a barra de rolagem e clique na Lupa 

A pasta Apreciação 1 está aberta ( seta apontada para 
baixo) e o Parecer Consubstanciado se encontra na 
pasta “Pareceres” que está selecionada na tela 

Pastas fechadas, seta apontada para o 
lado direito: 



Como incluir as correções das pendências no Projeto de Pesquisa

O lápis de edição estará disponível. Ao clicar nele, o 

sistema abrirá as 6 etapas da submissão. do projeto já 
preenchidas e habilitadas para edição. 



Visualização dos arquivos do projeto









Visualização do Parecer do CEP

Clicar seta versão 4



Clicar na seta  apreciação 5 – Universidade 
Federal do 
Rio Grande do Sul
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