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ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO 

PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/CEPEM 
  

LISTA DE CHECAGEM DE PROTOCOLO DE PESQUISA 

         O CEP/CEPEM sugere que antes da entrega do projeto de pesquisa e demais documentos ao Comitê de Ética, 
o pesquisador responsável verifique o check list abaixo, uma vez que todos esses itens serão verificados para 
recebimento. OBS: Somente será recebido para apreciação ética o protocolo de pesquisa que estiver com a 
documentação completa e correta. 

 
 

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA PROTOCOLOS DE PESQUISA 

 
1)  Folha de rosto com todos os campos preenchidos, datados e assinados, com identificação dos 
signatários. As informações prestadas devem ser compatíveis com as do protocolo. 

2) Projeto de Pesquisa Original na íntegra: Anexar arquivo integral do Projeto de Pesquisa. Este arquivo deve 
possibilitar o uso dos recursos “Copiar” e “Colar”. 

3) O Projeto de Pesquisa deve conter: Título, Introdução, Justificativa, Objetivos, Materiais e Métodos ou 
Metodologia utilizada, Local de realização da Pesquisa, População a ser estudada, demonstrativo de infraestrutura, 
Garantias éticas aos Participante da Pesquisa, Critérios de inclusão e exclusão, Riscos e Benefícios, critérios de 
encerramento e suspensão da pesquisa, Orçamento e Cronograma. 

4) Orçamento detalhado. Detalhar os recursos, fontes e destinação, bem como citar as fontes de fomento ou 
financiamento. 

5) Cronograma. Descrever a duração total e as diferentes etapas da Pesquisa (incluindo previsão de entrega de 
relatório parcial e/ou final), e com o compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa somente será iniciada 
a partir da aprovação pelo sistema CEP/CONEP; 

6) Apresentar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou Solicitação de dispensa de TCLE 
devidamente justificada pelo Pesquisador Responsável. O TCLE é o documento no qual é explicitado o 
consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter 
todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo 
esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar; 

7) O TCLE deverá ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, 
pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, 
ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as 
vias deverão constar o endereço e contato telefônico ou outro, dos responsáveis pela pesquisa e do CEP 
local e da CONEP, quando pertinente. 

8) Apresentar Termo de Assentimento (Se for o caso). Documento elaborado em linguagem acessível para os 
menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente 
esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus 
responsáveis legais. 

9) Anexar Termo de compromisso de divulgação e publicação dos resultados. 

10) Declaração de que a pesquisa somente será iniciada após aprovação pelo sistema CEP/CONEP. 

11) Anexar Instrumento de coleta de dados e/ou questionário a ser utilizado; 

12) Carta de Anuência da(s) instituição(ões) co-participante(s) e Proponentes; 

 


