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ESCLARECIMENTOS SOBRE PESQUISAS QUE ENVOLVAM SERES 

HUMANOS  

  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNESPAR, recomenda que todas as 

pesquisas que envolvam Seres Humanos seja submetido ao Comitê de Ética, por três 

motivos:  

• Preservar a segurança e os direitos dos participantes da pesquisa;  

• Respaldo ao pesquisador, no sentido de que a pesquisa quando aprovada pelo 

Comitê de Ética, tem um parecer de que o instrumento de coleta de dados não 

trará risco a integridade física ou psicológica dos participantes da pesquisa; 

• Exigência de revistas para a publicação definitiva do estudo.  

  

Todos os projetos de pesquisas devem ser submetidos na Plataforma Brasil e 

direcionados para o CEP da UNESPAR.   

O CEP da UESPAR, disponibiliza em seu site https://prppg.unespar.edu.br/cep  

uma cartilha que explica os principais itens necessários a submissão dos projetos. O site 

da plataforma Brasil é: https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf  

A plataforma Brasil, por sua vez, também disponibiliza em seu site um manual do 

pesquisador, esse manual compila todo o processo de submissão de um projeto de 

pesquisa, que inicia-se com o cadastro do pesquisador até a submissão e respostas sobre 

a pesquisa. Segue o link do manual da Plataforma Brasil: 

http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/documentos/PB/MANUA 

L_PESQUISADOR.pdf  

No caso de pesquisas desenvolvidas por alunos da graduação, o CEP da 

UNESPAR recomenda que o cadastro da pesquisa na Plataforma Brasil seja realizado 

pelo Professor Orientador, denominado na Plataforma como “pesquisador principal”, os 

alunos que estão desenvolvendo o trabalho também precisam realizar o cadastro na 

Plataforma Brasil, entretanto os alunos serão chamados de “pesquisadores envolvidos”. 

É preciso que todos os envolvidos na pesquisa realizem o cadastro no Curriculum Lattes.  



Os manuais mencionados acima detalham o passo a passo de cada etapa da 

submissão, no entanto segue uma lista de alguns dos documentos que precisam estar 

confeccionados ao realizar a submissão.  

Documentos necessários para submeter ao comitê de Ética:  

I. Projeto de Pesquisa na Integra: O projeto de pesquisa deve conter:  

introdução (objetivos, contribuições e justificativa); referencial teórico; 

local de realização da pesquisa; população a ser estudada; garantias éticas 

aos participantes de pesquisa; método; riscos e benefícios aos 

participantes; resultados, divulgação aos participantes e à sociedade.  

II. Documento para Consentimento do Participante: Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), este termo deve conter:  

(i) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na 

pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando 

a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental, quando 

aplicável; (ii) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes 

da participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa 

participação e apresentação das providências e cautelas a serem 

empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que 

possam causar dano, considerando características e contexto do 

participante da pesquisa; (iii) esclarecimento sobre a forma de 

acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da 

pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos 

posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa; (iv) garantia 

de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar 

ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma; (v) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade 

dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa; (vi) 

garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; (vii) explicitação da garantia de 

ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos participantes 

da pesquisa e dela decorrentes.  

III. Instrumentos de coleta de dados (questionários, formulários, roteiros de 

entrevistas, cenários experimentais, etc);  



IV. Cronograma: O cronograma detalhado mostra o planejamento da pesquisa 

desde seu início até o seu término, aonde deverá prever, entre outras etapas, 

a de coleta ou acesso aos dados e a entrega de relatório final ao CEP;  

V. Orçamento detalhado: Toda pesquisa envolve custos, desde os custos 

materiais mínimos, todos devem ser previstos e descritos detalhadamente, 

mencionar se pesquisa será financiada por algum órgão/entidade.  
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