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Bioética

É uma atividade multidisciplinar que procura encontrar meios 

humanizantes para promover a saúde. Tem como princípios:

 Autonomia (respeito aos direitos, dignidade, privacidade e liberdade)

 Beneficência (fazer o maior bem possível)

 Não maleficência (proteger do mal)

 Justiça (respeito igual para todos)



Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) no Brasil

Conselho Nacional de Saúde

Ministério da Saúde
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TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA PARA 

ANÁLISE ÉTICA









 Orientações Gerais e que leiam na íntegra a Resolução nº. 466/12:

Protocolo de Pesquisa: Conjunto de documentos contemplando a 

descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações 

relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a 

todas as instâncias responsáveis;

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos: Pesquisa que, individual ou 

coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade 

ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o 

manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos;

Cronograma Prevendo Envio do Projeto ao CEP-marabá: O projeto a ser 

submetido deverá ter seu início de execução pelo menos 90 dias após a 

sua submissão no CEP-marabá. Ou seja, o envio do projeto para 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UEPA é uma ação que deve 

estar prevista em seu cronograma. Portanto, o período de coleta de dados 

deverá ter o seu início previsto para 90 dias após o envio do projeto ao 

CEP, tendo em vista que a pesquisa a ser executada deve contar com a 

aprovação do Comitê para posteriormente iniciar as atividades em 

campo ;

https://cep.prpi.ufg.br/up/86/o/RESOLU%C3%87%C3%83O_466-12.pdf


 Pesquisador/a Responsável: É a pessoa responsável pela coordenação da 

pesquisa e corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da 

pesquisa. Obs.: Se o projeto a ser desenvolvido diz respeito à conclusão de 

Especialização, Mestrado ou Doutorado, o/a pesquisador/a responsável é o/a 

próprio/a aluno/a. Já no caso de projeto a ser desenvolvido por aluno de 

Graduação, o pesquisador responsável é o orientador;

 Pesquisadores/as: Todos os membros da Equipe de Pesquisa, os quais são 

corresponsáveis pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa;

 Participante da Pesquisa: esclarecer quem é o indivíduo que, de forma 

esclarecida e voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seu(s) 

responsável(eis) legal(is), aceitará ser pesquisado. A participação deve se dar de 

forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de 

bioequivalência. Descrever as características da população a estudar. Apresentar 

e justificar a amostra. Expor as razões e justificar a utilização de grupos 

vulneráveis (quando necessário);



 Instituição Proponente de Pesquisa: Organização, pública ou 

privada, legitimamente constituída e habilitada, à qual o 

pesquisador responsável está vinculado;

 Instituição Coparticipante de Pesquisa: Organização, pública 

ou privada, legitimamente constituída e habilitada, na qual 

alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve. 

Também denominado por vezes de "Local de Pesquisa";

 Local de Pesquisa: Em caso de pesquisa dentro e fora de 

instituições, detalhar as instalações dos serviços, centros, 

instituições, bem como a região geográfica onde estão 

alocadas as comunidades, grupos e etnias nas quais se 

processarão as etapas de coleta da sua pesquisa;



 Riscos da Pesquisa: Diz da elucidação da possibilidade de 

exposição dos participantes da pesquisa a danos de dimensão 

física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou 

espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela 

decorrente;

 Benefícios da Pesquisa: Diz do proveito direto ou indireto, 

imediato ou posterior, auferido pelo participante e/ou sua 

comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa;

 Ponderação entre Riscos e Benefícios: Expor tanto os riscos 

mínimos conhecidos, tais como o constrangimento, como os 

potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o 

máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos;



 Desenho de Pesquisa: É o modelo de seu estudo científico, 

com a apresentação da descrição detalhada de metodologia e 

método a serem utilizados no estudo;

 Vulnerabilidade de Participantes de Pesquisa: Detalhar o 

estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou 

motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação 

reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam 

impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao 

consentimento livre e esclarecido;

 Recrutamento de Participantes: Descrever como será 

realizado o recrutamento dos indivíduos e os procedimentos a 

serem seguidos;



 Critérios de Inclusão e Exclusão: Fornecer informações sobre 

os critérios que foram utilizados para a inclusão de 

participantes na pesquisa, bem como para a exclusão dos 

participantes, se for o caso; 

 Ressarcimento ao Participante: Compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus 

acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação;

 Orçamento Detalhado: Recursos (ainda que próprios do 

pesquisador), fontes e destino.



Projetos que devem ser submetidos ao CEP e 

quem deve fazê-lo

- Considerando a Resolução 466/12, que aprova as “diretrizes

e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres

humanos”; no item VII.1, “Pesquisas envolvendo seres

humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema

CEP/CONEP”. Define-se pesquisa envolvendo seres

humanos (item II.14), como “pesquisa que, individual ou

coletivamente, tenha como participante o ser humano, em

sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou

indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou

materiais biológicos”, de qualquer área do conhecimento.

- O pesquisador responsável.



 O CEP não aprecia pesquisas que não se enquadrem nas definições 

expostas acima. Tais quais:

 - Pesquisas que não envolvam seres humanos;

 - Pesquisas de meta-análises ou pesquisas bibliográficas;

 - Pesquisas que venham a utilizar apenas dados disponíveis a 

acesso público e irrestrito;

 - Pesquisas que tenham como objetivo apenas o monitoramento de 

um serviço, para fins de sua melhoria ou implementação, que não 

visam obter um conhecimento generalizável, mas apenas um 

conhecimento que poderá ser utilizado por aquele serviço ao qual 

se destina.



PROCEDIMENTOS PARA 

ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS

 1º PASSO: CADASTRO DOS PESQUISADORES NA PLATAFORMA BRASIL

 (Para auxílio, favor verificar o manual de cadastro do usuário)

 O cadastro dos pesquisadores (orientadores, orientados e coorientadores) 

é etapa prévia para a submissão dos protocolos. São necessários os 

seguintes documentos:

 1. Currículo (doc, docx, odt, pdf, até 2mb) ou link do currículo Lattes;

 2. Identidade em um único arquivo (doc, docx, odt, pdf, até 1mb);

 3. Foto de identificação (jpg, jpeg, png, bmp, gif, pdf, até 1mb);

 4. Vínculo com a instituição





Plataforma Brasil
Cadastro do Pesquisador e Processo de Submissão

Informações que devem estar prontas para o cadastro na PB:

• Desenho do estudo Detalhamento • Resumo
• Introdução • Hipótese 
• Objetivo primário • Objetivo secundário 
• Metodologia • Critério de inclusão 
• Critério de exclusão • Riscos e Benefícios 
• Metodologia de análise de dados • Desfecho primário 
• Tamanho da amostra • Cronograma 
• Orçamento

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



 2º PASSO: SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA

 (Para auxílio, favor verificar o manual de submissão de projetos)

 Informamos que somente o PESQUISADOR RESPONSÁVEL pode 

cadastrar o projeto de pesquisa para apreciação do CEP. Para o CEP o 

pesquisador responsável é o ORIENTADOR do projeto.

 O pesquisador responsável deverá informar na etapa 1 – Informações 

Preliminares, do formulário online da Plataforma Brasil, todos os 

membros da equipe de pesquisa. 

 Caso deseje, poderá delegar a qualquer orientando que continue o 

preenchimento da Plataforma, buscando, para isso, o perfil do 

orientando no campo “Assistente”. Assim, o pesquisador selecionado 

como assistente pode terminar o preenchimento da Plataforma.



 1. TCLE;

 *De acordo com a Resolução CNS 466/2012, item II.23, TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) é o documento no qual é 

explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou do 

responsável legal pelo participante.

 Caso a pesquisa se enquadre nas hipóteses de dispensa do TCLE, Resolução 

CNS 466/2012, item IV.8, o pesquisador deverá justificar o pedido de 

dispensa em campo próprio da Plataforma Brasil. “Nos casos em que seja 

inviável a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que 

esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e 

confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança 

entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser 

justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema 

CEP/CONEP, para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de 

esclarecimento.”

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA



 2. TERMO DE ASSENTIMENTO, no caso de pesquisas que envolvam 

menores de idade ou legalmente incapazes;

 *De acordo com a Resolução CNS 466/2012, item II.2 e item II.24, 

TERMO DE ASSENTIMENTO é destinado para os participantes 

criança, adolescente ou legalmente incapaz. Nesse documento tais 

participantes são esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 

incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua 

compreensão e respeitados em suas singularidades. Após os 

participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, 

explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo 

do consentimento de seus responsáveis legais.



 DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO ALUNO

 TCUD ou Declaração do pesquisador.



 QUESTIONÁRIOS que vierem a ser utilizados (devem ser enviados em 

documentos à parte por possuírem implicações éticas);

 ROTEIRO DE ENTREVISTA indicando, no mínimo, as áreas que serão 

abordadas (devem ser enviados em documentos à parte por possuírem 

implicações éticas);

 AUTORIZAÇÃO PRÉVIA de local onde será realizada a pesquisa, como 

escolas, hospitais, laboratórios, dentre outros; e autorização prévia para 

utilização de banco de dados, por exemplo (o acesso a qualquer local ou 

dados, que não sejam públicos, deve ser emitida autorização pela Instituição 

ao pesquisador);

 *Essa autorização deve ser confeccionada em papel timbrado e assinada por 

seu representante legal, ou, no mínimo, com carimbo identificador do seu 

representante legal.

 *Para pesquisas realizadas dentro da UEPA (enquanto Instituição Proponente) 

é necessária autorização prévia do responsável pelo órgão onde os dados 

serão coletados.



 6. PROJETO DE PESQUISA completo;

 7. FOLHA DE ROSTO gerada pelo sistema (etapa 5 – outras informações, do formulário online da 

Plataforma Brasil, necessário imprimir, colher as assinaturas e carimbos, digitalizar e anexar em 

campo próprio). Sua finalidade é a expressão do compromisso do pesquisador e da instituição em 

cumprir a Resolução CNS 466/2012. A folha de rosto será responsável pela consistência jurídica do 

projeto, identificando pesquisador, instituição e CEP, seguindo normas e apontando as 

responsabilidades correspondentes.

 Pesquisador responsável: assina o orientador (necessário o carimbo).

 Instituição proponente: assina (e carimba) o diretor da unidade de ensino, quando se tratar de 

pesquisa em nível de ensino médio; assina o chefe do departamento, quando se tratar de pesquisa 

em nível de graduação, iniciação científica e extensão; assina o coordenador do Programa, 

quando se tratar de pesquisa em nível de pós-graduação. 

 Caso o responsável pela instituição proponente seja também o pesquisador responsável assina seu 

chefe imediato. Todas assinaturas deverão vir acompanhadas de carimbo de identificação. Em 

caso de substituição de chefia indicada em portaria, o substituto poderá assinar.



TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ANEXADOS À PLATAFORMA EM ARQUIVOS SEPARADOS E ÚNICOS, E 
DEVERÃO AINDA SER NOMEADOS COM O QUE REPRESENTAM





O CEP NÃO AVALIA PESQUISAS JÁ INICIADAS OU CONCLUÍDAS!



Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

Objetivos e Funções

• O CEP é o órgão institucional que tem por objetivo proteger o

bem-estar dos indivíduos pesquisados.

• É um comitê interdisciplinar, constituído por profissionais de

ambos os sexos, além de pelo menos um representante da

comunidade, que tem por função avaliar os projetos de pesquisa

que envolvam a participação de seres humanos.



Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

Objetivos e Funções

CEP / UEPA (cada universidade tem o seu)

• É um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e

educativo, vinculado à UEPA, mas independente na tomada de

decisões, criado para defender os interesses dos participantes da

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.



Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

Objetivos e Funções

CEP / UEPA

• 14 membros internos;

• Calendário de reuniões (ocorrem mensalmente, com recesso em

julho e janeiro)

• Projetos enviados até 10 dias antes das reuniões.

• Submissão APENAS via Plataforma Brasil

/

http://cep.ufsc.br/


RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

• Leitura na íntegra das resoluções 466/12 e 510/16

• Ver checklist apresentado no site do CEP/UEPA

• Ver se precisa submeter à CONEP (só em casos especiais)

• Planejar os prazos de envio dos projetos e previsão da coleta de dados-
atrasos são frequentes em função das férias  

• Caso seu projeto volte com pendências, faça uma carta resposta respeitosa 
e detalhada com todos os tópicos solicitados! Afinal os membros do CEP 
são professores e servidores de órgãos vinculados :)
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Assim...

• Todos os projetos de pesquisa que serão desenvolvidos,
que envolvam seres humanos (direta ou
indiretamente), terão de ser submetidos ao CEP para
apreciação, sejam de Curso de Graduação, de
Especialização, Curso a distância, Mestrado, Doutorado
e outros.



Posso encaminhar meu projeto de dissertação de mestrado ou de 
tese de doutorado para o CEP antes da qualificação, visando 

otimizar tempo?

• À priori, os projetos devem estar qualificados antes do 
encaminhamento ao CEP. 

• O aluno deve enviar o formulário de encaminhamento, 
assinado pelo orientador, informando que as alterações 
solicitadas pela Banca Examinadora já foram 
contempladas no exemplar a ser analisado pelo CEP.

• em casos excepcionais...



Faço mestrado/doutorado e possuo bolsa (ex: CNPq, Faperj). Ao preencher 
formulário da Plataforma Brasil devo informar a agência de fomento 

fornecedora da bolsa como patrocinador da minha pesquisa?

• Não. Neste caso, sua bolsa tem o objetivo de custeá-lo 
ao longo do curso, não é específica para financiar sua 
pesquisa.



Vou concorrer a um edital de pesquisa. Posso submeter o 
formulário para o edital ao CEP a fim de otimizar tempo?

• SIM! E esclarecido na "Apresentação", no formulário da 
Plataforma Brasil, que o projeto em tela será submetido ao 
edital (descrever qual o edital). 

• Caso seu projeto seja comtemplado pelo Edital, é necessário 
que o pesquisador entre com uma emenda ao CEP, de forma a 
atualizar o Orçamento e a entregar nova folha de rosto 
contendo a assinatura do financiador do projeto. 

• Nos casos de agencias de fomento, não é necessário assinatura 
na folha de rosto, sem prejuízo do cadastro adequado do 
financiador na plataforma Brasil.



Posso fazer o estudo piloto/pré-teste 
antes de submeter a pesquisa ao CEP?

• O estudo piloto ou pré-teste de pesquisas desta 
natureza devem ser previamente analisados pelo CEP. 
Assim, o CEP não analisára projetos que já tenham 
iniciado coleta de dados, mesmo no pré-teste.



Notificações e ementas











Comitê de Ética em Pesquisa

DÚVIDAS ?

Tudo o que você sempre quis saber sobre o CEP e nunca teve coragem de perguntar....

CEP-MARABÁ - Campus VIII – UEPA.
Av. Hiléia s/n. Agrópolis do INCRA
Bairro Amapá – Marabá – Pará

Telefone: (94) 3312 2103
E-mail: cepmarabauepa@yahoo.com.br

Link pagina CEP: https://paginas.uepa.br/campusmaraba/index.php/comite-de-etica/


