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•A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na 

integração de bases de dados de Currículos, de Grupos de 

pesquisa e de Instituições em um único Sistema de 

Informações.  

•O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro 

da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores 
do país, e é hoje adotado pela maioria das instituições de 

fomento, universidades e institutos de pesquisa do País.  

•No CNPq, suas informações são aplicadas: na avaliação da 

competência de candidatos à obtenção de bolsas e 
auxílios; na seleção de consultores, de membros de comitês 

e de grupos assessores; no subsídio à avaliação da pesquisa 
e da pós-graduação brasileiras. 

 

 

 

Entre neste link:  http://lattes.cnpq.br 

http://lattes.cnpq.br/


 

No cadastro das plataformas, dê preferência ao uso dos navegadores: 
Internet Explorer                                ou        Mozilla 





 

A foto deve  estar no 

formato JPEG com 

tamanho de até 70kB  



 



Caso vocês ainda não  tenham 

concluído o Curso de graduação, 

colocar aqui Ensino Médio,  

Formação técnica ou outro curso 

superior 



 



 



 



 



Depois de receber o e-mail de 

confirmação, entre na página do 

Cnpq, clique na aba Atualizar 
currículo 

 



 



PLATAFORMA BRASIL 



 
• A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada 

de registros de pesquisas envolvendo seres humanos 
para todo o sistema CEP/CONEP.  

• A apresentação dos documentos é por meio digital. 
• Ela permite que sejam acompanhadas desde a 

submissão até a aprovação final pelo CEP. 
• Propicia a sociedade o acesso aos dados públicos de 

todas as pesquisas aprovadas. 
 

EP e 

PLATAFORMA BRASIL 



Para o cadastro como pesquisador é necessário:  
 Acessar a barra http://plataformabrasil.saude.gov.br  
Se usuário novo, acessar o link < cadastre-se > e siga o trâmite de cadastro de 
usuário. 
1. Acesse a URL – http://www.saude.gov.br/plataformabrasil;  
2. Se usuário novo, acessar o link <Cadastre-se> e seguir o trâmite de Cadastro 
de Usuário (consultar manual na Central de Suporte);  

 

Anexar: 
Documento 
digitalizado em JPEG 
Foto  em JPEG 
Currículo lattes em pdf 



Campos com (*) 
são de 
preenchimento 
obrigatório  

As informações de CPF estão integradas com a 

base de dados da RECEITA FEDERAL.  



 
  

 
  Após informar o CEP, clique em <Buscar CEP>. O sistema 

preenche automaticamente os campos: Endereço, País, 
UF, Município e Bairro.  

O e-mail informado deverá ser válido e será utilizado para todas as comunicações 
automáticas do sistema, incluindo a senha gerada no fim deste cadastro.  



Documentos obrigatórios: Foto de identificação;  Documento de Identidade;  Currículo Lattes 



 
  

Clique em <Buscar Instituição> para localizar a Instituição desejada.  

Vínculo com a instituição 

Por alguma falha no sistema,  esta função está travando a finalização 
do cadastro, então, NÃO vincule a instituição, depois de cadastrado 
você poderá adicionar a Instituição da qual faz parte. 



 
  



ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE 
PESQUISA AO CEP NA PLATAFORMA BRASIL 



 Parecer consubstanciado de aprovação emitido pela Coordenação do 
Curso, Departamento, Grupo de Pesquisa ou ofício de encaminhamento 
do pesquisador; 

 Projeto completo (brochura) detalhado; 

 Folha de rosto gerada pela Plataforma Brasil e assinada pelo 
pesquisador e pelo responsável legal pela Instituição Proponente; 

 Outros documentos pertinentes ao projeto: cartas/ofícios de aceite de 
outras instituições participantes, TCLE, etc. 

 

 
DOCUMENTOS QUE DEVEM SER PROVIDENCIADOS E ANEXADOS NA PLATAFORMA 

BRASIL AO SUBMETER O PROJETO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DO CEP 
 



Para submeter um projeto de pesquisa o pesquisador deve acessar a Plataforma 
Brasil,  e Efetuar Login com “Email” e “Senha”;  

 

 

Cadastro de novos projetos 



*<Projeto Anterior: deve ser utilizado para cadastrar pesquisas APROVADAS 
antes da criação da Plataforma Brasil, ou seja, antes de 15/01/2012. O 
pesquisador deve primeiramente cadastrar o projeto exatamente como foi 
aprovado para verificação do CEP. Ao ser validado com parecer de 
APROVADO, terá a situação alterada para <Projeto anterior à Plataforma 
Acatado>. A partir disso, o pesquisador poderá submeter Emendas ao 
projeto.  



O sistema replicará 
o projeto aos 
assistentes aqui 
inseridos que 
poderão finalizar o 
preenchimento do 
projeto de pesquisa.  



Instituição com a qual o pesquisador tem vínculo e em nome da qual apresenta a pesquisa. 



 A instituição proponente não determina para qual Comitê o  projeto 
será encaminhado. No cadastro da Instituição há o campo para 
relacionar o CEP. 

 

 Caso a Instituição não tenha CEP o projeto de pesquisa será 
encaminhado ao CONEP, que escolherá o Comitê que será encaminhado 
o projeto 

 

 Para que uma Instituição seja disponibilizada no campo Instituição 
Proponente o pesquisador deve vincular a Instituição indicando o perfil 
como “Pesquisador”, na aba “Alterar meus dados”. 

 



Etapa 2 - Área de Estudo  

Etapa 2 - Área de Estudo  

Área  da Genética Humana e reprodução Humana. 



Etapa 2 - Área de Estudo  

Etapa 2 - Área de Estudo  



 O Título Público poderá ser disponibilizado em consultas públicas para 
referenciar seu Projeto de Pesquisa depois de receber parecer de aprovado.  

 O Título Principal não será disponibilizado ao público em geral por poder 
conter informação confidencial relativa ao Projeto de Pesquisa  



3 - Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 

EEstes campos só serão habilitados para pesquisas da Grande Área 4. Ciências 
da Saúde – Propósito principal do Estudo (OMS) – Clínico.   

Condições de Saúde ou problemas estudados 

Descritores gerais para as condições de saúde 

Descritores  específicos para as condições de saúde 

Tipo de intervenção 

Natureza da intervenção 

Descritores da intervenção 

 

 



 

     Desenho de estudo envolve a identificação do tipo de 
abordagem metodológica. Implica na definição de características 
básicas do estudo, como a população e amostra estudada, a 
unidade de análise, a existência ou não de intervenção direta, a 
existência e tipo de seguimentos de indivíduos. 

 

 

 

 



Adicionar Financiamento 

Ao clicar em <Adicionar Financiamento>, surgirá a tela:  



 

SELEÇÃO DAS PALAVRA - CHAVE 

 

EM SAÚDE, UTILIZAMOS OS DESCRITORES NOS VOCABULÁRIOS PADRÕES:  

 DeCS: http://decs.bvs.br/  

 MeSH: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 



 Após finalizar o preenchimento desta etapa, avançar 
para a etapa 4 “Detalhamento do Estudo” 





É a variável mais importante e relevante do estudo .Só pode haver uma; deve ser 
definida antes do início do estudo; está atrelada ao objetivo principal da pesquisa  

São Variáveis não tão importantes, relacionadas ao objetivo primário. O desfecho 
secundário, nesse caso, será algum outro fator relativo a essa eficácia.  



Ao Ao clicar em <Adicionar País>, surgirá a tela para adicionar os países . É obrigatório 
informar o nº de participantes de pesquisa recrutados em cada país. Em pesquisas 

qualitativas é utilizado o número 0.  



 

 

O nº não poderá ser maior do que o informado no <Tamanho da 
Amostra no Brasil>, etapa 4.  



*Projetos Multicêntricos:  

• O centro participante deve ser diferente das Instituições já adicionadas como 
“Proponente” e “Coparticipante”;  
 

• Em todas as submissões de projetos multicêntricos na Plataforma Brasil, quem 
deverá fazer o cadastro do projeto de pesquisa é o Pesquisador Responsável do 
Centro Coordenador.  
 

• Nos estudos multicêntricos, os demais centros participantes somente têm acesso 
ao projeto após a aprovação no Centro Coordenador e na CONEP, caso aplicável.  
 

• O estudo é replicado, primeiramente, para os Pesquisadores Responsáveis de cada 
Centro Participante informado, que poderão editar alguns campos do projeto para 
adequá-lo ao seu centro, em seguida, deverão clicar em <Enviar Projeto ao CEP>, 
somente assim, o estudo estará disponível para a análise do CEP.  

 



 
INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 

 
INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE: aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa Obs.: 
O ESTUDO NÃO SERÁ REPLICADO para a Instituição COPARTICIPANTE se:  
1. a Instituição NÃO estiver cadastrada na Plataforma Brasil, será apenas um dado informativo no projeto;  
2. a Instituição NÃO estiver vinculada a um CEP;  
SERÁ REPLICADO APENAS UMA VEZ:  
3. Se a Instituição Coparticipante estiver vinculada ao mesmo CEP da Instituição Proponente:  

  



 
TCLE é obrigatório anexar (Quando for inviável a realização do  processo de 
Consentimento Livre e Esclarecido  a dispensa deve ser justificadamente 
solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP/CONEP). 

 



Res. 510/16  
Capítulo III 
DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO E DO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Art. 4º O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o 
estabelecimento de relação de confiança entre pesquisador e participante, continuamente aberto 
ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de 
execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao 
participante. 
 
Art. 5º O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode 
ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se 
mostrem adequadas, devendo ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas 
e culturais da pessoa ou grupo de pessoas participante da pesquisa e as abordagens 
metodológicas aplicadas. 



MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS 

 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Prezado participante, 
•Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ele contém 
explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a participar.  
•Este estudo é intitulado “_______________________________________________” e está sendo desenvolvido pelo(a) 
graduando(a) em ______, _________(nome do discente), sob a supervisão do Professor(a)______________________. 
•Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, 
caso decida participar, você será solicitado a assiná-lo e receberá uma cópia do mesmo.  
•Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A equipe deste estudo responderá às suas 
perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo).   
Natureza e objetivos do estudo  
•O objetivo deste estudo é: ___________________________________________________. 
•A finalidade é contribuir para ____________________ (Colocar neste ponto do termo os benefícios diretos ou indiretos aos 
participantes da pesquisa ou à comunidade). 
Procedimentos do estudo 
•Sua participação consiste em ____________________ (definir a estratégia de coleta dos dados, por exemplo, responder um 
questionário composto por perguntas objetivas, entrevista gravada, tempo médio de duração). 
Riscos e benefícios 
•Colocar neste ponto do termo uma avaliação dos possíveis riscos e/ou desconfortos para o participante da pesquisa, bem 
como medidas a serem tomadas pelo pesquisador para prevenir e/ou minimizar tais riscos.  
•O pesquisador e as instituições e/ou organizações envolvidas nas diferentes fases da pesquisa proporcionarão assistência 
imediata, bem como se responsabilizam pela assistência integral aos participantes da pesquisa no que se refere às complicações 
e danos decorrentes da pesquisa.  
•Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, terá direito à indenização, por parte do pesquisador e das instituições envolvidas.  



MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS 

 continuação  
Participação, recusa e direito de se retirar do estudo  
•Sua participação é voluntária. Você não terá nenhum prejuízo se não quiser participar.      
•Você poderá se retirar desta pesquisa a qualquer momento, bastando para isso entrar em contato com um dos pesquisadores 
responsáveis.  
•Conforme previsto pelas normas brasileiras de pesquisa com a participação de seres humanos, você não receberá nenhum tipo 
de compensação financeira pela sua participação neste estudo.  
Confidencialidade 
•Seus dados serão manuseados somente pelos pesquisadores e não será permitido o acesso a outras pessoas. 
•Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas, entretanto, ele mostrará apenas 
os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome, instituição a qual pertence ou qualquer informação que esteja 
relacionada com sua privacidade. 
Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, dos 
procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também 
concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). 
Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

Cidade, _____ de _____________________ de _______ 

 
 
 
_________________________________________________ 
                            Participante da pesquisa                                    Impressão dactiloscópica 
______________________________________________________ 
Pesquisador 
________________________________________________________ 
Pesquisador responsável 
 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a): Nome, Telefone e E-
mail do pesquisador ou entre em contato com o CEP/IESP: Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Educação Superior da 
Paraíba – CEP/IESP/FATECPB, telefone 2106-3849, e-mail: comiteiesp@gmail.com   



 

   

Toda pesquisa envolve despesas/custos, sejam eles: transporte, material para entrevistas (gravador, 
papel, caneta, xerox) e esses dados devem ser informados no estudo.  



Inclusão de arquivos no projeto 

 

Passo1:  
É necessário imprimir a Folha 
de Rosto para que seja assinada  

PDigitalize a Folha de Rosto assinada e 

clique em <Anexar Folha de Rosto>.  





OBS: Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados, caso o usuário tente anexar 
arquivos com caracteres especiais (/,~, ç, acentos, pontuação) o sistema exibirá a mensagem:    

“O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o nome do arquivo não 
contém caracteres especiais e espaços em branco.  





Etapa 6 - Finalizar 

Após a leitura dos termos, selecione o 
campo <Aceitar termos acima 

O campo <Salvar/Sair> apenas salva as 
informações postadas até aqui.  

Clique aqui para <Enviar 
Projeto ao CEP>.  



Visualização do Pesquisador após envio do Projeto ao CEP    



Como visualizar as pendências apontadas pelo CEP? 

Pendência Documental emitida pelo CEP ou Conep.  



Atenção! Por se tratar de pendência emitida durante a checagem documental, ou seja, ainda 
não há Parecer Consubstanciado Emitido é necessário que o CEP informe detalhadamente todas 
as pendências ao preencher o campo “Observação”, após clicar em <Pendência Documental>:  

Folha de rosto deve ser assinada pelo responsável legal da 
instituição proponente. 



2) Pendência Emitida pelo CEP 

  

O pesquisador deve clicar no ícone Detalhar Projeto  



Atenção! A “Pendência Emitida pelo CEP” significa que o CEP emitiu Parecer Consubstanciado 
com a situação “Pendente”. Nesse caso, o pesquisador deve localizar o Parecer Consubstanciado 
na árvore de arquivos do projeto para visualizar as pendências elencadas pelo CEP.  



 

 

 

Parecer Consubstanciado emitido pelo CEP. Para visualizá-lo, 
arraste a barra de rolagem e clique na Lupa  

A pasta Apreciação 1 está aberta ( seta apontada para 
baixo) e o Parecer Consubstanciado se encontra na 
pasta “Pareceres” que está selecionada na tela  

Pastas fechadas, seta apontada para o 
lado direito:  



Como incluir as correções das pendências no Projeto de Pesquisa 

 

  

O lápis de edição estará disponível. Ao clicar nele, o 
sistema abrirá as 6 etapas da submissão do projeto já 
preenchidas e habilitadas para edição.  



Visualização dos arquivos do projeto 



 

 

 



Visualização do Parecer do CEP 
 

Clicar seta versão 4 



 

 



 

Links de interesse: 

 

 http://lattes.cnpq.br/ 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 

RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07  DE ABRIL DE 2016 

 

 

 


