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Informações sobre como enviar processos 
ao Comitê de Ética em Pesquisa – PB

1) Existem 2 sites a serem visitados – Plataforma Brasil geral onde cadastramos o 
projeto e site do Comitê de Ética da UFPR para ver as solicitações específicas da
universidade.

Plataforma Brasil (PB) – site geral

http://conselho.saude.gov.br/plataforma-brasil-conep?view=default

Ir para:

Balão - Página Plataforma Brasil

Clique para acessar a plataforma – fazer cadastro ou entrar no site por aqui

Site do Comitê de Ética da UFPR – outro site 

http://www.humanas.ufpr.br/portal/comite-de-etica-em-pesquisa-em-ciencias-humanas-
e-sociais/

Ir para: Projetos de Pesquisa 

Aqui você encontrará modelos de formulários, modelo de projeto, documentos 
específicos que a UFPR solicita que sejam colocados no sita da Plataforma Brasil

2) Fazer o cadastro na PB do orientador, do orientando e dos demais pesquisadores 
envolvidos, se for o caso. Observação – o orientador é o Pesquisador Principal, o
orientando é o Pesquisador Colaborador. Quem submete o trabalho na PB é o 
orientador. Lá na PB quando se inicia o cadastro do projeto existe um item onde 
o orientador cadastra o seu orientando, para que ele(a) alimente o site da PB com
os dados e documentos. Não inicie o processo no seu nome (orientando), ele será
devolvido!

3) O processo de envio do projeto de pesquisa à PB deve ser iniciado ANTES de ir 
ao campo coletar dados ou iniciar as entrevistas ou observações, entre outros. 
Depois de iniciado a PB não aceita mais emitir parecer. SUGESTÃO – iniciar 
uns 6 meses antes. É possível alimentar o site aos poucos e ir gravando os 
documentos para depois submetê-los.
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4) No site do comitê da UFPR existe um vídeo sobre como enviar projetos, vale a 
pena assistir.

5) A área de Humanas não tem um local específico para cadastro na PB, parece 
estranho, mas o projeto é enviado sob 102 - UFPR - Setor de Ciências da Saúde 
da Universidade Federal do Paraná - SCS/UFPR.

6) A lista de documentos solicitados pelo comitê da UFPR será detalhada aqui 
(cada universidade tem suas listas específicas, em vermelho meus comentários):

Checklist – versão 2020 – imprimir, completar e o orientador deve assinar antes de ir 
para o site em PDF.

01 – Carta de encaminhamento do pesquisador ao CEP/SD – copiar modelo em 
word, ajustar os dados para sua pesquisa e o orientador deve assinar antes de ir para o 
site em PDF.

02 – Ata de aprovação do projeto pelo Colegiado do Departamento/Programa de 
Pós- graduação. – Enviar para o departamento da pós para ser aprovado em ata e então 
anexar ao PB. Projetos que não são da pós devem passar na ata departamental da área.

A aprovação de projetos de graduação e especialização deve ser realizada em nível 
Departamental ou de Colegiado de Curso. Para estudos de mestrado ou doutorado 
deve haver aprovação do Colegiado do respectivo Programa de Pós-Graduação. 
Projetos oriundos de outras instituições proponentes devem ser apreciados pelo 
departamento da UFPR ao qual o serviço onde a pesquisa será realizada está 
vinculado. Ex: pesquisas oriundas de proponentes externos à UFPR a serem 
realizadas na Maternidade Vitor Ferreira do Amaral devem ter aprovação do 
Departamento de Tocoginecologia da UFPR.

Importante: não é aceito ata ad referendum.

03 – Análise de Mérito - copiar modelo em word, ajustar os dados para sua pesquisa e 
o orientador deve assinar antes de ir para o site em PDF.

04 – Concordância dos serviços envolvidos (quando couber)

Definição de Serviços Envolvidos: São UNIDADES ou ÓRGÃOS da Instituição onde 
serão realizadas a pesquisa.
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Cada serviço deve concordar com a pesquisa formalmente, por exemplo, LICENCEAR, 
PIBID, CIPEAD..... Formulário assinado e carimbado, com logo da área.

05 – Concordância da Instituição Coparticipante     (quando couber)  

Definição de Coparticipante: “Um estudo com instituições coparticipantes é aquele 
que será desenvolvido por um único pesquisador responsável, com etapas da pesquisa 
sendo realizadas em diferentes instituições. Nesse caso, a instituição proponente é 
aquela com a qual o pesquisador  possui vínculo, e todas as demais instituições, em que 
serão realizadas etapas da pesquisa, são consideradas coparticipantes. “(Carta Circular 
nº. 122/2012/CONEP/CNS/GB/MS)

Cada instituição coparticipante de fora da universidade deve concordar com a pesquisa 
formalmente, por exemplo, SME, Hospital de Clínicas, UTFPR ..... e cada uma deverá 
preencher formulário assinado e carimbado, com logo da instituição. Entrar no site da 
UFPR para maiores detalhes.

06 – Declaração de Instituição Coparticipante CHC/UFPR  (quando couber)  

Cada instituição coparticipante de fora da universidade deve emitir o termo de 
concordância conforme modelo solicitado que deverá ser assinado e carimbado, com 
logo da instituição.

07 – Concordância de Serviços Envolvidos do CHC/UFPR     (quando couber)  

Cada instituição coparticipante de fora da universidade deve emitir o termo de 
concordância conforme modelo solicitado que deverá ser assinado e carimbado, com 
logo da instituição.

08 – Declaração de Compromissos da Equipe de Pesquisa   -   copiar modelo em word, 
ajustar os dados para sua pesquisa e o orientador e o orientando devem assinar antes de 
ir para o site em PDF.

09 – : Termo de guarda de material biológico     (quando couber)  

Mais voltado para a Área da Saúde – verificar aplicabilidade ao seu projeto

10 – Solicitação de acesso aos dados de arquivo     (banco de dados já existentes)  

Mais voltado para a Área da Saúde – verificar aplicabilidade ao seu projeto
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11 – Autorização para manipulação dos dados  (banco de dados já existentes)  

* TCLES e TALES que envolvam a Secretaria Municipal de Saúde e de Educação 
devem ser numeradas, obrigatoriamente.

Mais voltado para a Área da Saúde – verificar aplicabilidade ao seu projeto

12 – Termo de Consentimento livre e esclarecido

Os termos TCLE devem estar no formato solicitado pelo site da UFPR e devem ser 
enviados para PB em arquivo Word, assinados em 2 vias, presencialmente. Isso é muito 
complicado para conseguir e devem ser coletados ANTES do inicio das pesquisas.

Cada faixa etária tem um termo específico, ver itens 13, 14, 15.

13 – Termo de Consentimento Livre e esclarecido – TCLE Pais e Responsável legal

14 – Termo de Assentimento – TALE de 12 a 18 anos

14.1 – Termo de Assentimento – TALE – 07 a 12 anos

15 – Termo de Uso de Imagem e/ou Voz e/ou Prontuários

Termo específico para uso de vídeo ou áudio, entre outros prontuários.

 16 – Dispensa do Termo de Consentimento Livre e esclarecido

Quando não for necessário o TCLE ou outros termos, o pesquisador precisa preencher 
esse termo do item 16, coletar assinatura do orientador e incluir na PB.

Observações do site da UFPR  :  

Os documentos que pedem assinatura devem ser escaneados e enviados 
em PDF, inclusive o checklist, enquanto que os demais documentos como TCLE e  
Pesquisa (projeto detalhado) deverão ser anexados no formato Word (.doc).

Projeto Detalhado

O modelo solicitado pela UFPR é bem específico e deverá conter o arquivo único em 
formato WORD, com a Descrição da Pesquisa itens 1 ao 23 conforme modelo dado no
site CE da UFPR.
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Conclusão da inserção do projeto na PB:

- Preencher as 5 páginas com as informações solicitadas sobre o projeto de pesquisa na 
PB. Muito do que solicitam já está no projeto.

- Após preencher todos os itens obrigatórios, colocar os documentos na ultima e 6ª 
página da PB, cada um dentro do ícone correto. Os nomes dos documentos não podem 
conter caracteres especiais, espaços ou letras maiúsculas, não são aceitos assim.

- Enviar o projeto detalhado em word no ícone do projeto na 6ª página da PB.

-Na 6ª página de registro PB: Ler e aceitar os termos e imprimir a Folha de Rosto que 
deverá ser assinado pelo Orientador e pelo coordenador da Pós-Graduação, ambos! 
Mais um documento para subir à PB.

Feito isso, enviar o Projeto ao CEP e aguardar a mensagem: “enviado com sucesso”.

Proceder da mesma forma sempre para tramitar o projeto; caso não aceite os termos ou 
conclua o envio ele permanecerá na senha do pesquisador e o CEP/SD não poderá 
receber.
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