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CADASTRO DE PESQUISADOR 
PLATAFORMA BRASIL

MANUAL DE ORIENTAÇÕES 
CEP/UNIPAMPA

PLATBR passo a passo.
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CADASTRO DE USUÁRIOS
1. Acessar o link: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

-RG ou CNH (em .jpg ou .pdf)
-Currículo Vitae
-Foto
Importante: Selecionar a opção “vincular instituição de 
pesquisa - sim” e selecionar 

2. Realizar cadastro 
no link “Cadastre-se” 
no canto superior 
direito abaixo do 
login.

Necessário anexar os seguintes documentos para validação de cadastro:
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 Atenção: é primordial que os alunos e professores da UNIPAMPA  que pretendam enviar seus projetos de pesquisa 
para análise ética do Comitê de Ética em Pesquisa, vinculem-se a UNIPAMPA por intermédio da Plataforma Brasil, ou 
seja, como demonstrado na figura acima há uma questão de resposta obrigatória, a saber, Deseja vincular alguma 
Instituição de pesquisa? Existem duas opções de resposta, SIM e NÃO. 
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 Para vincular-se a UNIPAMPA marque a opção Sim, em seguida,
clique sobre o botão

  Logo após, aparecerá uma nova janela denominada:Pesquisar Instituição, com dois 
parâmetros de busca, um por CNPJ e outro por Nome da Instituição
 Recomendamos a utilização do segundo parâmetro de busca, a saber, busca por Nome da
Instituição digitando a palavra: “UNIPAMPA” e em seguida clicando no botão .

Localizar na lista que será aberta a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA-
UNIPAMPA, clicar sobre esta opção:            , em seguida, selecionar o perfil de pesquisador 
antes de adicionar o vínculo (conforme demonstrado na figura abaixo) e em seguida clicar no 
botão Caso haja algum erro ou equívoco, esta informação poderá ser alterada a qualquer 
tempo. A omissão ou vinculação a outra instituição implicará diretamente no não envio do 
protocolo de pesquisa para o CEP-UNIPAMPA.
Assim, deve-se ter atenção redobrada. 
Após seguir as recomendações dos itens acima, vinculando-se a UNIPAMPA, 
selecione/marque a caixa em que há a seguinte expressão: “Declaro que as informações 
anteriormente prestadas são verdadeiras.”
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Fontes

●Manual do Pesquisador CEP/CONEP
●Resolução do CNS 466/2012
●Norma Operacional do CNS 001/2013
●Manual do Pesquisador CEP/UFAM
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