
 

 

 Na edição do mês de abril, a folha 

PET digital busca evidenciar a ética em 

pesquisa e os procedimentos necessários para 

a submissão dos projetos de pesquisa ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros 

(CSHNB). Enfatizaremos os principais 

conceitos para que você conheça como 

elaborar um projeto de pesquisa garantindo o 

respeito e a prevenção de danos aos 

participantes.  

 O PET Cidade, Saúde e Justiça, na 

segunda edição da Folha PET, continua 

com o objetivo de propagar, de forma mais 

democrática possível, informações, notícias e 

diálogos, com o intuito de levar conhecimento 

para toda a comunidade ufpiana.  

Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

1. Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEP): O que são? Editorial 
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 O comitê de ética em pesquisa (CEP) 

surge como instância de controle social e 
regulação de pesquisas envolvendo seres 
humanos. Servindo como um colegiado 
interdisciplinar e independente, o CEP defende 
os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 
integridade e dignidade, ajudando no 
desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões 
éticos segundo a norma e diretrizes 
regulamentares da pesquisa envolvendo seres 
humanos – Resolução nº 466, de 12 de 
Dezembro de 2012. 

O CEP possui atribuições a serem 
desempenhadas como revisar protocolos de 
pesquisa envolvendo seres humanos para 
garantir a integridade e os direitos dos 

participantes das pesquisas, emitir parecer 
consubstanciado por escrito, manter de forma 
confidencial os dados obtidos em pesquisas, 
acompanhar o desenvolvimento dos projetos, 
desempenhar um papel educativo refletindo em 
torno da ética na ciência e receber denúncias de 
abusos ou fatos adversos que possam alterar 
negativamente o projeto para assim avaliar a 
continuidade, modificação ou suspensão da 
pesquisa. 
(http://www.saude.ba.gov.br/educacao/sobre
aeesp/comite-de-etica-em-pesquisa/). 

É um órgão especializado e vinculado à 
pró-reitoria de pesquisa e inovação da UFPI 
sendo regido por regimento próprio. Todos os 
projetos de pesquisa a serem cadastrados devem 
ser submetidos através do sistema da 
Plataforma Brasil, sendo necessário que o 
pesquisador anexe os documentos do projeto de 
forma online. 



 

 

 

É uma base nacional e unificada de 

registros de pesquisas envolvendo seres humanos. 
Ela permite que as pesquisas sejam 
acompanhadas em seus diferentes estágios - 
desde sua submissão até a aprovação final pelo 
CEP e pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa-CONEP. Permite, ainda, a 
apresentação de documentos também em meio 
digital, propiciando à sociedade o acesso aos 
dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. 
Serão apreciados pelo CEP apenas protocolos 
de pesquisa lançados na Plataforma Brasil e 
que apresentarem toda a documentação 
solicitada (consultar a Resolução Nº 
466/2012 e Norma Operacional CNS/MS 

nº 001/2013. Para realização do cadastro 

consulte o Manual de Usuário acessando pelo 
link; 

 

 

 

 

 

A submissão é feita por meio da 

Plataforma Brasil acessando o link:  

 
 

É necessário selecionar a Instituição 

proponente para que o projeto seja 
encaminhado ao CEP desejado pelo 
pesquisador. No caso do CEP de Picos, os 
documentos necessários para submissão e análise 
do projeto você encontra no checklist na página 
do CEP/UFPI-Picos: 
 

 

Aguardar a validação documental e o 

parecer consubstanciado que será emitido pelo 
CEP e pode ser acompanhado pela Plataforma 
Brasil. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

O que é necessário para 
submeter um projeto de 

pesquisa? 

2. Sobre a Plataforma 
Brasil 

3.Tramitação do Projeto 
de Pesquisa 

Passo 1 

 

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

manual_do_pesquisador.pdf 

Passo 2 

 Pesquisador Responsável:  

É a pessoa responsável pela coordenação, 
realização da pesquisa. O Pesquisador 
responsável é quem tem total acesso ao projeto 
no sistema para preencher, submeter o projeto 
de pesquisa, acompanhar os trâmites e manter 
diálogo com o Comitê de Ética. Para ser 
pesquisador responsável por uma pesquisa na 
Plataforma Brasil, é necessário que esta 
pessoa possua no mínimo uma graduação. 

Principais Perfis de Usuários 
da Plataforma Brasil 

 

http://ufpi.br/check-list 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Normalmente são 3 ou mais pessoas; 

-O graduando não pode ser o responsável pela 

pesquisa; 

-Normalmente o CEP divulga datas para a 

submissão de trabalhos; 

-A agenda reuniões com as datas das reuniões e 

os prazos limites de submissão são divulgados na 
página do Campus de Picos:  

 
 
 

4.Dicas para obter êxito na 
submissão do projeto 

O que fazer para 
conseguir êxito na 

aprovação do projeto de 
pesquisa: 

 

Quantas pessoas podem estar 
incluídas nesse processo, e qual 
o período de submissão desses 

projetos? Anual? Semestral? 

 Participante de Pesquisa: 

Participante ativo do trabalho a ser 
desenvolvido. A decisão de participar de uma 
pesquisa deve ser voluntária, isto é, ser de livre e 
espontânea vontade a aderência ou a desistência 
desta pessoa na pesquisa. 

 Assistente de Pesquisa:  

Geralmente esta função é ocupada por alunos 
em primeira graduação, pois ainda não possui 
graduação e responsabilidade legal para conduzir 
uma pesquisa (mas este perfil também pode ser 
ocupado por um pesquisador adjunto, 
orientador...). Ao receber a delegação desta 
função, o Assistente de Pesquisa recebe as mesmas 
funções que o Pesquisador Responsável possui de: 
preencher, submeter, acompanhar o projeto em 
seu próprio perfil de acesso. Lembrando que, todas 
as ações do Assistente de Pesquisa no sistema são 
de total responsabilidade do Pesquisador 
Responsável.  

- Padronizar os itens;  

- Fazer uma leitura do checklist; 

- Organizar a documentação; 

- Atualizar o currículo Lattes; 

- Respeitar as datas para a entrega de      

documentos; 

- Não deixar tudo para última hora pois, 

pode acontecer algum imprevisto e atrasar a 
avaliação do seu projeto http://ufpi.br/picos 

4.1 Algumas dúvidas 
frequentes 



 

 

 

 

- Amanda de Alencar Silva 
(Bacharelado em 

Enfermagem) 
 
 
 
 

-Marcelo Victor Luz Soares 
(Licenciatura em História) 

 
 
 
 

-José Wilson Apolinário do 
Nascimento 

(Bacharelado em Nutrição) 
 

 
 
 

Não! A partir do primeiro período o 

aluno pode se encaixar em algum projeto de 
pesquisa, mas é importante ressaltar que ele não 
pode ser responsável pelo projeto 

 

 

 

Não se tem um relatório de 

distribuição no campus pois a Plataforma 
Brasil não libera a quantidade de projetos 
especificamente no campus UFPI - Picos, o 
relatório traz números gerais, o que engloba 
projetos de outras instituições que são submetidos 
para análise pelo CEP de Picos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quantos projetos de 
pesquisa estão ativos no 

campus, e como os 
alunos conseguem saber 

quais são eles? 

Existe algum período 
específico que o aluno possa 
participar de um projeto de 

pesquisa?  

Observações importantes! 

- Não são aceitas assinaturas digitais nos 

documentos; 

-Não são aceitas fotos de documentos; 

-Todos os documentos com assinaturas 

devem ser escaneados; 

- Outras orientações estão disponíveis em: 

http://ufpi.br/orientacoespicos  assim como 

tutorial de como enviar o projeto ao 

CEP/UFPI-Picos. 

 

Para mais informações acesse o site do 

Comitê de Ética da UFPI: 

https://www.ufpi.br/aba-pesquisador 
 

 

Realização: 

https://www.ufpi.br/aba-pesquisador

