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EVITE PENDÊNCIAS

MANUAL ILUSTRADO
DE ORIENTAÇÕES 

CEP/UNIPAMPA

Submissão de projetos PLTBR passo a passo.
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SUBMISSÃO DE PROJETOS

Para ter acesso as funcionalidades do sistema PLATAFORMA 
BRASIL acesse o endereço eletrônico: 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf que dará 
acesso a página inicial do referido sistema.
No quadro denominado Login:

 informe o E-mail (o mesmo utilizado na oportunidade do cadastro) e 
a Senha (que foi enviada automaticamente pelo sistema 
PLATAFORMA BRASIL) em seguida clique sobre o botão login.
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A Instituição Proponente determina para qual CEP o projeto será
encaminhado, conforme vínculo da instituição com CEP no sistema. Caso a
Instituição escolhida não tenha CEP vinculado (na Plataforma Brasil) ou o
pesquisador marque a opção “Sem Proponente”, o projeto de pesquisa será
automaticamente encaminhado à CONEP para que ela faça indicação de CEP.
Ao alterar a Instituição Proponente em resposta à pendência do CEP, o
projeto retornará para o MESMO CEP que iniciou a análise.
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Note-se bem, que o 
preenchimento destas 
áreas não é obrigatório. 
Caso seja selecionada 
alguma das Áreas 
Temáticas Especiais o 
protocolo de Pesquisa 
digital após análise e 
aprovação do 
CEP/Unipampa, será 
enviado automaticamente 
para a apreciação final da 
Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa CONEP. 
Só após obter a análise e 
aprovação desta Comissão 
é que o pesquisador estará 
liberado para realização da 
pesquisa. 



  6



  7



  8



  9



  10



  11



  12Palavra-Chave: uma por vez, mínimo de 3 e máximo de 5. 
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Descreva o ‘desenho’: detalhe seu tipo de pesquisa
(observacional qualitativa, experimental quantitativa...),
escreva a parte do ensaio que especifica os procedimentos
que serão avaliados, as unidades experimentais, a variável
em análise e o modo como procedimentos serão designados
às unidades experimentais
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Copiar e colar a Introdução de seu Projeto de Pesquisa, caso os 4.000 caracteres não sejam 
suficientes, informe a Introdução próximo ao limite.  

Copiar e colar o Resumo de seu Projeto de Pesquisa, caso os 4.000 caracteres não sejam 
suficientes, informe o Resumo próximo ao limite. 

Digitar ou Copiar e colar a Hipótese de seu Projeto de Pesquisa. 
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Digitar ou Copiar e colar o Objetivo Primário ou principal de seu Projeto de Pesquisa 
correspondente a este campo. 

Digitar ou Copiar e colar o Objetivo Secundário de seu Projeto de Pesquisa correspondente a 

este campo. 

Digitar ou Copiar e colar a Metodologia Proposta de seu Projeto de 
Pesquisa, caso os 4.000 caracteres não sejam suficientes, incluir outro 
documento anexo, como continuidade da metodologia. Contudo, deve 
ser primeiramente esgotado todos os caracteres dispostos para esse 
campo.
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Critério de inclusão – Define as principais características da população
alvo e acessível. É importante tomar decisões que: 1) possam ser
usadas durante o estudo; 2) possam ser generalizadas para outras
populações; 3) caracterizem geográfica e temporalmente a população
acessível, envolvendo decisões sobre objetivos práticos e científicos.

Critérios de exclusão – Indica o subgrupo de indivíduos que, embora
preencha os critérios de inclusão, também apresenta características ou
manifestações que podem interferir na qualidade dos dados, assim
como na interpretação dos resultados. O alcoolismo aumenta a
generabilidade do estudo em hipertensão arterial, mas pode ser mais
difícil realizá-lo porque os pacientes são mais difíceis de seguir e aderir
ao tratamento. Alguns critérios de exclusão são por considerações
éticas, outros pela menor propensão de determinados pacientes em
participarem do estudo. Se o número de exclusões se torna excessivo,
a generalização do estudo para a população geral pode ser comprometida 
.

Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X1998001200001



  18

Comentar os possíveis Riscos em que o sujeito pode estar 
exposto ao consentir em participar do presente estudo. 

Recomendamos a leitura da Resolução CNS 466/12 item V. 

Comentar os possíveis Benefícios esperados direta ou 
indiretamente aos sujeitos participantes da pesquisa. 

Recomendamos a leitura da Resolução CNS 466/12 item V. 

Metodologia: 

Não esquecer de inserir
 na primeira linha da metodologia 
o número do SIPPE.

Comentar/informar a  
Metodologia de Análise 
de dados da pesquisa
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Etapa  V:

Outras Informações, em que deverão ser anexados os arquivos digitalizados (escaneados): 

a) Folha de Rosto (disponível na Plataforma Brasil, 5.Outras Informações, botão Imprimir Folha de Rosto); 
Modelo na página:
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cep/files/2012/05/FOLHA_ROSTO_ATUALIZADA.pdf
 
b) TCLE – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (a ser elaborado pelo pesquisador, 
conforme instruções da Res. 466/12);
Modelo na página:
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cep/tcle/

 c) Projeto de Pesquisa (elaborado pelo pesquisador);

 d) Termo de Autorização da Instituição Coparticipante : (documento da instituição coparticipante autorizando a 
realização da pesquisa, sobretudo a coleta de dados). 
Modelo na página:
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cep/autorizacao-instituicao-co-participante/

e) Termo de Confidencialidade: deve ser preenchido, impresso, assinado por todos os pesquisadores e 
anexado na Plataforma Brasil.
Modelo na página:
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cep/termo-de-confidencialidade/

e) Demais documentos que o pesquisador julgar oportuno ou quando a pesquisa o exigir. 
Nova 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cep/tcle/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cep/autorizacao-instituicao-co-participante/
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O Cronograma de
Execução
 deve prever um 
Prazo de
 Tramitação na
 Plataforma Brasil,
30 dias é o ideal,
 mas não inferior
 a 7 dias, após a
 Aprovação pelo 
CEP  para inicio 
da coleta  de 
dados, sob 
pena de não 
aprovação do
 projeto.
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Clique aqui para 
Adicionar os 
documentos 
indicados site do 
CEP/Unipampa 
Observação: campo 
obrigatório 
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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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