TUTORIAL DE SUBMISSÃO DE PROJETOS PELA PLATAFORMA BRASIL

Antes de submeter seu projeto, verifique se constam no mesmo:
- Dados de identificação do projeto de pesquisa;
- Justificativas e objetivos do projeto;
- Descrição clara do método a ser empregado;
- Definição dos critérios de amostragem (inclusão/exclusão dos sujeitos), quando couber;
- Descrição dos riscos e benefícios possíveis aos sujeitos da pesquisa;
- Descrição do Processo e Registro de Consentimento Livre e Esclarecido.

Depois de ter realizado o cadastro e verificado a adequação do projeto de pesquisa às
normas do CEP | UNIFAVIP/UNIFBV - WYDEN, o pesquisador deverá acessar o site da Plataforma
Brasil e fazer o login com a senha informada no e-mail. Caso o pesquisador deseje alterar sua senha,
o mesmo deverá clicar em

e no final da página realizar a substituição e clicar em

.

Depois de voltar a aba

, o pesquisador responsável deverá clicar em

para iniciar a submissão do seu projeto. A partir deste momento, sempre que o
pesquisador clicar em

, o sistema pedirá e confirmação e, caso seja confirmado, a

página será direcionada para a tela inicial.
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A submissão ocorrerá em seis etapas:
Etapa 1:
- Somente o pesquisador responsável1 pela pesquisa poderá iniciar o cadastro de nova submissão
na Plataforma Brasil. Entretanto, no campo

o pesquisador principal pode

indicar outras pessoas que já estejam devidamente cadastradas na plataforma Brasil (precisa do CPF
do assistente). O pesquisador deverá responder itens referentes a co-responsáveis no
desenvolvimento da pesquisa, à equipe de pesquisa (toda a equipe de pesquisa deve estar
cadastrada na Plataforma Brasil), aos assistentes de pesquisa (pessoas que podem operar o
preenchimento do formulário), à instituição proponente e à nacionalidade do estudo. O
pesquisador também pode

, que pode ser o aluno de iniciação científica,

extensão ou trabalho de conclusão de curso.
Vale ressaltar que quando enquadrado o co-participante na categoria assistente, o mesmo poderá
aperar o preenchimento do formulário, excetuando-se excluir a pesquisa do sistema ou iniciar novo
1

Assim como o disposto nas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e nº
510 de 07 de Abril de 2016, pesquisador responsável é “pessoa com no mínimo título de tecnólogo, bacharel ou
licenciatura, responsável pela coordenação e realização da pesquisa e pela integridade e bem estar dos participantes
no processo de pesquisa. No caso de discentes de graduação que realizam pesquisas para a elaboração do Trabalho de
Conclusão de Curso, a pesquisa será registrada no CEP, sob-responsabilidade do respectivo orientador do TCC”.
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cadastro de pesquisa, a menos que ele próprio seja o pesquisador responsável. Já quando
enquadrado na categoria "Membro da Equipe", o co-participante figurará no projeto como coresponsável, mas não terá acesso para operar o formulário do projeto submetido. O pesquisador só
avançará para a tela seguinte se a primeira tela estiver totalmente preenchida.
ATENÇÃO: Pesquisas que se utilizem de Metodologias próprias das áreas de Ciências Humanas e
Sociais, ou seja, aquelas que versam sobre “o conhecimento, compreensão das condições,
existência, vivência e saberes das pessoas e dos grupos, em suas relações sociais, institucionais, seus
valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade e
comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de pesquisa que envolvam
intervenção”, devem se orientar adicionalmente pela Carta Circular nº 110-SEI/2017CONEP/SECNS/MS para o correto preenchimento da Plataforma Brasil.
Etapa 2:
- O pesquisador informará se o estudo pertence a alguma área temática especial, a grande área do
conhecimento a qual a pesquisa pertence, o propósito do estudo, o título da pesquisa, quem será o
pesquisador principal e quem deverá ser contatado pelo sistema para receber as informações
necessárias. Tenha muita atenção para preencher esses dados corretamente, pois se seu projeto
não pertencer a nenhuma das áreas especiais e você enquadrá-lo equivocadamente em uma área
especial que demanda apreciação da CONEP, ele será automaticamente enviado para a CONEP após
a aprovação do CEP. O pesquisador só avançará para a tela seguinte se a segunda etapa estiver
totalmente preenchida.
Etapa 3:
- Será solicitado dados referentes ao desenho do estudo, ao apoio financeiro (se próprio ou agência
de financiamento) e as palavras chave (que serão adicionadas uma a uma). Se for uma pesquisa
clínica (como um ensaio clínico) será solicitado dados, tais como: se o estudo é experimental ou
observacional, fases, CID, descritores, natureza da intervenção, uso de placebo, washout.
O pesquisador só avançará para a tela seguinte se a terceira tela estiver totalmente preenchida.
Etapa 4:
- O pesquisador informará introdução, resumo, hipóteses, objetivo primário, objetivos secundários,
método, critérios de inclusão e exclusão, riscos, benefícios, método de análise de dados, desfecho
primário, desfecho secundário, tamanho da amostra, data do primeiro recrutamento e países de
recrutamento (em casos em que essas informações se aplicam).
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Os campos introdução, resumo, hipóteses, objetivo primário, objetivos secundários, método,
critérios de inclusão e exclusão, riscos, benefícios, método de análise de dados, desfecho primário
e desfecho secundário comportam até 4 mil caracteres. Assim, recomendamos que, se no projeto
original tais campos ultrapassassem os 4 mil caracteres, ao final da submissão, o pesquisador anexe
o ao sistema arquivo contendo o projeto completo.
Etapa 5:
- O pesquisador deverá, obrigatoriamente, incluir no sistema:
1 - O modelo a ser utilizado no processo e registro de consentimento, conforme orientado após o
item 3 (exceto nos casos onde se solicita a dispensa de registro de consentimento, nesse caso anexar
declaração de confidencialidade devidamente assinada pelo pesquisador e a declaração do
responsável pela base de dados afirmando que autoriza a utilização na respectiva pesquisa);
2 - Folha de rosto gerada pelo sistema com os campos de identificação preenchidos, deverá ser
datada e assinada pelo pesquisador, e datada, assinada e carimbada pelo responsável da instituição
(Chefe do Departamento, Coordenador da Graduação ou Pós-Graduação, Diretor do Centro, ou
Diretor do Hospital das Clínicas);
3 - Cartas de anuências dos locais/instituições onde será realizada a pesquisa, devidamente assinada
e carimbada. Independentemente de onde será realizada a pesquisa, são necessárias as respectivas
cartas de anuência das instituições participantes;
4 - Currículo vitae ou a folha de rosto do currículo lattes do pesquisador e assistentes. Essa folha de
rosto contém a qualificação dos participantes da pesquisa, muito importante para a apreciação do
relator;
5 - Projeto de pesquisa completo a ser anexado pelo pesquisador na opção “Projeto
Detalhado/Brochura do Investigador”. Após escolher o tipo de documentos deverá ser enviado no
item

.

Etapa 6:
- O pesquisador deverá optar ou não pelo “sigilo da pesquisa” na íntegra, ler e concordar com os
termos apresentados. Caso o pesquisador tenha terminado a inclusão de informações e arquivos
referentes à pesquisa cadastrada, o mesmo deverá clicar no botão “Enviar Projeto ao CEP”. Ao final,
clicar em

e depois
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