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APRESENTAÇÃO 

 

O Comitê Interno de Ética em Pesquisa (CIEP) é um órgão colegiado que legitima a 

vocação da Faculdade de Educação São Francisco - FAESF para a pesquisa. O CIEP tem 

caráter consultivo e deliberativo, criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa, em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos, considerando a relevância social dos projetos de pesquisa. 

O CIEP é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir nas 

instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos. 

O CIEP, ao emitir um parecer independente e consistente, contribui para o processo 

educativo dos pesquisadores, da instituição e da sociedade, que obtém retorno destas 

pesquisas. Contribui ainda para a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de 

que sua proposta é eticamente adequada. 

Ao CIEP FAESF compete avaliar e acompanhar a realização de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos (direta ou indiretamente), vinculadas à Faculdade de Educação 

São Francisco - FAESF, em todas as áreas do conhecimento, zelando pelo compromisso das 

diretrizes éticas nacionais e internacionais. 

 

 

 

 

A Coordenação  
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INTRODUÇÃO 

 

A Cartilha do CIEP FAESF é dedicada a todos os professores, acadêmicos e demais 

profissionais que utilizem o sistema CIEP/FAESF para a tramitação de projetos de pesquisa. 

Esta cartilha surgiu a partir da necessidade de registrar e esclarecer as principais dúvidas e 

considerações sobre encaminhamento, acompanhamento e monitoramento de pesquisas 

avaliadas por nosso comitê. 

O CIEP FAESF - é constituído por 7(sete) membros titulares, entre professores e 

pesquisadores da FAESF, e representantes da comunidade assistida por esta Instituição; foi 

criado para acompanhar o cumprimento às Resoluções do Conselho Nacional de Saúde.  

O CIEP FAESF reúne-se mensalmente, ordinariamente as reuniões são realizadas 1º 

sextas- feira de cada mês, de acordo com calendário pré-estabelecido e disponibilizado no 

site institucional. Para atender a demanda, também são realizadas reuniões extraordinárias 

para avaliação de projetos de pesquisa. 

Para que projetos de pesquisa sejam avaliados pelo CIEP FAESF, os mesmos 

deverão ser encaminhados por e-mail. Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo 

CIEP/FAESF, o professor pesquisador precisa cadastrar-se na Plataforma Brasil e enviar o 

projeto de pesquisa já aprovado pelo CIEP/FAESF para o CEP/FACEMA.   

É indispensável o cadastro na Plataforma Brasil, para a apresentação do protocolo 

de pesquisa à apreciação do sistema CEP/CONEP e para sua respectiva avaliação ética, de 

todos os pesquisadores e das instituições envolvidas na pesquisa. 
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1. O CIEP E O SISTEMA CEP/CONEP/PLABR   

 

2.5 CIEP/FAESF  

 

O CIEP/FAESF surge da grande necessidade de organizar as pesquisas 

desenvolvidas pela Faculdade de Educação São Francisco – FAESF. A Sra. Diretora 

Presidente Aldenora Veloso Medeiros, por meio da Portaria de nº02/2016 cria nesta IES o 

Comitê Interno de Ética em Pesquisa – CIEP.    

Este por sua vez é um colegiado interdisciplinar e independente com “múnus 

público”, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, instituído para proteger os interesses 

dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.   Visa identificar, analisar e avaliar as 

implicações éticas nas pesquisas cientificas que envolvam seres humanos. 

É encarregado da avaliação ética de qualquer projeto de pesquisa e trabalhos de 

conclusão de curso, que requerem uma análise previa da comissão de ética, tanto de 

graduação como de pós graduação,  envolvendo seres humanos, desde que este esteja 

conforme padrões metodológicos e científicos reconhecidos, que seja realizado com a 

participação de pesquisadores, tecnologistas, analistas ou alunos da FAESF, ou que tenham a 

FAESF como campo de pesquisa. 

 

2.6 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa tem como atribuições: 

- Revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos de modo 

a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários participantes nas 

referidas pesquisas; 

- Emitir parecer consubstanciado por escrito; 

- Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua 

tarefa; 

- Acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios anuais dos 

pesquisadores; 

- Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno 

da ética e da ciência; 

- Receber denúncias de abusos ou notificação sobre eventos adversos que 
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possam alterar o curso normal do estudo; 

- Requerer instauração de sindicância à direção da Instituição em caso de 

denúncias de irregularidades nas pesquisas.  

 

1.3 COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) está diretamente ligada ao 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), foi criada como uma instância colegiada, de natureza 

consultiva, educativa e formuladora de diretrizes e estratégias no âmbito do CNS. Como 

missão, elabora e atualiza as diretrizes e normas para a proteção dos sujeitos de pesquisa e 

coordena a rede de Comitês de Ética em Pesquisa das instituições. Além disso, cabe a CONEP 

avaliar e acompanhar os protocolos de pesquisa em áreas temáticas especiais. 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA - CONEP 

SEPN 510 NORTE, BLOCO A, 3º Andar Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da 

Saúde. CEP: 70750-521 - Brasília-DF. 

site: http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html 

 

1.4 PLATAFORMA BRASIL 

 

A Plataforma Brasil (PLABR) é um sistema nacional e unificado de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos, para todo o sistema CEP/CONEP, permite que as 

pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios. O pesquisador responsável pelo 

projeto de pesquisa deverá acessar o site e cadastrar-se como pesquisador. Após o cadastro, o 

pesquisador responsável poderá preencher as informações referentes ao seu projeto de 

pesquisa e submetê-lo para avaliação. 

Todos os projetos deverão ser submetidos através da Plataforma Brasil, e nenhum 

documento poderá ser avaliado via e-mail, correio ou outra forma. O acompanhamento dos 

trâmites do Projeto de Pesquisa na PLABR é de total responsabilidade do pesquisador 

responsável. 

 

site: www.saude.gov.br/plataformabrasil 

 

2. PROJETOS QUE DEVEM SER ENCAMINHADOS AO CIEP 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
http://www.saude.gov.br/plataformabrasil
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Todos os Projetos de Pesquisa que envolver seres humanos, direta ou indiretamente, 

devem ser avaliados por um Comitê de Ética em Pesquisa, sejam provenientes de um curso de 

Graduação, de Especialização, na modalidade presencial e a Distância, Mestrado, Doutorado 

ou outro. 

Considera-se pesquisa com seres humanos as realizadas em qualquer área do 

conhecimento e não apenas na área da saúde, e que, de modo direto ou indireto, envolvam 

indivíduos ou coletividades, em sua totalidade ou partes, incluindo o manejo de informações e 

materiais. 

São consideradas pesquisas a aplicação de questionários, entrevistas, utilização de 

banco de dados e revisões de prontuários. 

Os projetos que envolvam somente levantamentos/pesquisas bibliográficas e/ou 

originados de banco de dados de uso e acesso público (por ex. DATASUS) não necessitam da 

avaliação por um Comitê de Ética. Mas precisam ser analisadas pelo CIEP/FAESF. Por 

tanto, todos os projetos precisam ser enviados para o CIEP afim de que seja analisado 

eticamente e metodologicamente a pesquisa pretendida.  

Caso você esteja em dúvida quanto à necessidade de encaminhamento, entre em 

 contato conosco. 

 

2.1 EQUIPE DE PESQUISA E PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

A todo protocolo de pesquisa deve corresponder um pesquisador responsável, 

perante o CIEP/FAESF e ao CEP e à Instituição Proponente, mesmo que seja realizado por 

uma equipe de pesquisadores. Em projetos multicêntricos deve haver um pesquisador 

responsável em cada local onde será realizada a pesquisa. A participação de alunos da 

graduação em pesquisas pressupõe a orientação de um professor, responsável pelas atividades 

do graduando e, portanto, o professor orientador deve figurar como o pesquisador 

responsável. 

Conforme os termos descritos no capítulo XI da Resolução CNS 466/2012, cabe ao 

pesquisador: 

 Apresentar o protocolo de pesquisa ao CIEP/FAESF e ao CEP, devidamente 

instruído, e aguardar o pronunciamento deste, antes de iniciar a pesquisa; 

 Elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

 Desenvolver o projeto conforme delineado; 
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 Elaborar e apresentar relatórios parciais e final; 

 Apresentar dados solicitados pelo CIEP/FAESF, CEP ou pela CONEP, a 

qualquer momento; 

 Manter em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda, por cinco anos após o 

encerramento do Projeto, os dados da pesquisa; 

 Encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos aos 

pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do projeto; 

 Justificar, perante o CIEP/FAESF, CEP ou a CONEP, a interrupção do projeto 

ou a não publicação dos resultados. 

 

2.2 ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA AO CIEP/FAESF 

 

Para que o Projeto de Pesquisa seja analisado pelo CIEP/FAESF, o professor 

pesquisador, precisa encaminhar via e-mail (ciep@faesf.com.br). E aguardar o parecer que 

será emitido via e-mail.  

O CIEP, ainda irá, caso achar necessário, solicitar ao professor pesquisador 

explicações e alterações éticas e metodológicas nos projetos de pesquisa, afim de que este 

esteja totalmente compatível as exigências dos CEP e de acordo com as legislações legais a 

respeito de ética na pesquisa.  

 

2.3 ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA VIA 

PLATAFORMA BRASIL 

 

O projeto de Pesquisa somente irá ser enviado via Plataforma Brasil a algum CEP 

depois da apreciação e emissão do parecer deste pelo CIEP/FAESF.  

E para o envio via Plataforma Brasil é necessário que o professor Pesquisador se 

cadastre na referida plataforma.  

Os documentos necessários para realizar o cadastro no site Plataforma Brasil são os 

seguintes: Carteira de identidade (RG) digitalizada com foto (salvar frente e verso em JPG ou 

PDF com resolução de 1000DPI a 2000DPI); Endereço do cadastro do currículo na 

Plataforma Lattes ou Curriculum Vitae em formato doc, docx, odt ou pdf (2MB no máximo). 

mailto:ciep@faesf.com.br
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Ao finalizar o cadastro, o pesquisador receberá um e-mail contendo uma senha e 

informações sobre o acesso ao site Plataforma Brasil. Você poderá alterar a senha no primeiro 

acesso (aba “Meus Dados”). 

Após o cadastro, o pesquisador responsável poderá submeter seu projeto de pesquisa 

e preencher as informações referentes a ele. Logo após será necessário o preenchimento dos 

dados da instituição que avaliará o projeto.  

Para o cadastro do projeto via Plataforma Brasil, a coordenação do CIEP/FAESF irá 

auxiliar o professor pesquisador nessa tarefa.  

 

IMPORTANTE: após o envio, o seu projeto poderá ser aceito ou rejeitado pelo CEP. Se for 

rejeitado, o pesquisador responsável receberá um e-mail (automático) notificando que deve 

acessar a página da Plataforma Brasil, onde estará disponível o motivo da rejeição de sua 

proposta. O pesquisador deverá adequar as solicitações e enviar novamente o projeto; 

enquanto a documentação não estiver correta, o projeto não será aceito e não inicia sua 

tramitação. Entre em contato conosco, caso esteja com dúvidas nesta questão. No momento 

em que o projeto de pesquisa é aceito, ele recebe um número de CAAE (Certificado de 

Aceitação para Apreciação Ética), o CEP o encaminha para um relator e o insere na pauta da 

próxima reunião disponível (de acordo com o número de projetos previstos). O nº do CAAE é 

único e será mantido pelo projeto, sempre tenha ele em mãos ao solicitar informações de seu 

projeto. Se for aceito, a notificação informará que o projeto foi encaminhado para relatoria. 

 

2.4 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Protocolo de pesquisa é o conjunto de documentos que apresenta a proposta de uma 

pesquisa, a ser analisada pelo CIEP/FAESF e pelo Sistema CEP/CONEP. 

 

2.4.1 FOLHA DE ROSTO 

 

A folha de rosto (FR) é um documento obrigatório que declara que a Instituição 

Proponente concorda com a execução do projeto. O pesquisador deve solicitar a impressão da 

Folha de rosto que será gerada durante o preenchimento do formulário, após a assinatura do 

Diretor e/ou Coordenador da Unidade da Instituição Proponente, a FR deverá ser digitalizada, 

não existe prazo de validade da folha de rosto. Todos os campos devem ser preenchidos, 
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datados e assinados. As informações prestadas devem ser compatíveis com as do protocolo. O 

título da pesquisa deverá ser idêntico ao do projeto de pesquisa. 

 

2.4.2 PROPOSTA DE PESQUISA 

 

Na proposta de pesquisa, existem alguns itens que devem ser observados, entre eles: 

O INSTRUMENTO DA PESQUISA é o documento que será preenchido pelo participante 

ou roteiro para a coleta de dados. Poderá ser uma entrevista, questionário, roteiro ou similar, e 

deverá ser apresentado como um documento independente, não apenas como um anexo do 

projeto detalhado. 

O PROJETO DE PESQUISA DETALHADO é o projeto original e na íntegra, em 

Word, com todas as informações relativas à proposta, anexos e outros documentos relevantes. 

É interessante que o pesquisador anexe este documento em formato que permita copiar/colar 

(para facilitar a emissão do parecer).  

O MÉTODO é a descrição detalhada dos métodos e procedimentos, justificados com 

base em fundamentação científica; a descrição da forma de abordagem ou plano de 

recrutamento dos indivíduos participantes, os métodos que afetem direta ou indiretamente os 

participantes da pesquisa. O participante da pesquisa deve ter garantida a liberdade de 

participação, a integridade e a preservação dos dados que possam identificá-lo, garantindo, 

especialmente, a privacidade, sigilo e confidencialidade e o modo de efetivação. 

Os CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO devem ser apresentados de 

acordo com as exigências da metodologia a ser utilizada. 

A descrição dos RISCOS é de extrema importância, avaliando sua gradação, e 

descrevendo as medidas para sua minimização e proteção do participante da pesquisa; as 

medidas para assegurar os cuidados necessários, no caso de danos aos participantes. O 

pesquisador deve citar os critérios de encerramento ou suspensão de pesquisa, quando couber. 

O pesquisador também deverá descrever os possíveis BENEFÍCIOS, diretos ou 

indiretos, para a população estudada e a sociedade. O pesquisador deverá garantir que os 

resultados do estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa e instituições onde os 

dados foram obtidos, bem como encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com 

os devidos créditos aos autores. 

População pode ser definida como um conjunto de indivíduos que compartilham de, 

pelo menos, uma característica comum e a amostra é um subconjunto de indivíduos extraídos 

de uma população. É conveniente planejar o tamanho da amostra para que se possam ter 
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amostras grandes o suficiente para detectar diferenças importantes, estatisticamente 

significativas. Por outro lado, amostras exageradamente grandes, além de elevar o custo do 

estudo, podem tornar diferenças irrelevantes em estatisticamente significativas, bem como 

expor indivíduos a riscos desnecessários. Portanto é muito importante que o pesquisador saiba 

avaliar e justificar no projeto o tamanho amostral sugerido. 

O TAMANHO DA AMOSTRA é um item obrigatório durante o preenchimento da 

proposta na PLABR. Tendo em vista que o cadastramento de um projeto de pesquisa traz 

informações esperadas ou estimadas, tais como uma previsão orçamentária (onde o 

pesquisador informa o quanto prevê gastar com a realização da pesquisa) e o cronograma 

(onde o pesquisador informa uma previsão de datas para a realização das etapas da pesquisa), 

o "Tamanho da amostra no Brasil" deve trazer uma previsão do número de participantes que 

se espera alcançar para a realização da pesquisa. Este item é obrigatório para o cadastro na 

PLABR, mesmo nas pesquisas qualitativas. Existem duas formas de prever o tamanho 

amostral: por cálculo (utilizando programas estatísticos específicos) ou por característica do 

setor onde será obtida a população (funcionários que trabalhem durante um turno, por 

exemplo), devidamente justificada. 

A definição do tamanho amostral é de competência do pesquisador responsável, que 

deverá estimar qual o tamanho adequado da amostra para que a proposta do estudo seja 

respondida de maneira estatisticamente satisfatória. Protocolos específicos da área das 

Ciências Humanas que, por sua natureza, possibilitam a revelação da identidade dos seus 

participantes de pesquisa, poderão estar isentos da obrigatoriedade da garantia de sigilo e 

confidencialidade, desde que o participante seja devidamente informado e dê o seu 

consentimento.  

O ORÇAMENTO FINANCEIRO é obrigatório, conta com o detalhamento dos 

recursos, fontes e destinação; forma e valor da remuneração do pesquisador (caso exista); 

previsão de ressarcimento de despesas do participante e seus acompanhantes, quando 

necessário. 

O CRONOGRAMA é obrigatório, é a descrição da duração total e das diferentes 

etapas da pesquisa, com compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa somente 

será iniciada a partir da aprovação pelo CIEP/FAES e pelo Sistema CEP/CONEP. O CEP 

recomenda que o pesquisador responsável considere o prazo necessário para a emissão do 

parecer final (incluindo avaliação e possíveis pendências). 

 

2.4.3 O CONSENTIMENTO 
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É extremamente importante que o pesquisador responsável descreva o procedimento 

de obtenção do consentimento do participante da pesquisa detalhadamente no projeto, se 

ocorrerá a partir de reuniões, visitas, contatos pessoais, e não apenas a assinatura do termo 

como um convite. Sugerimos a leitura cuidadosa da Resolução 466/2012. 

 

2.4.3.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um documento público, 

específico para cada pesquisa, incluindo informações sobre as circunstâncias sob as quais o 

consentimento será obtido, sobre o responsável por obtê-lo e a natureza da informação a ser 

fornecida aos participantes da pesquisa. O documento declara a anuência do sujeito da 

pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), 

dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre 

a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 

incômodo que esta possa acarretar, formulada em um termo que autoriza sua participação 

voluntária na pesquisa. O TCLE é um documento que informa e esclarece o sujeito da 

pesquisa de maneira que ele possa tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos 

sobre a sua participação em um projeto de pesquisa. É uma proteção legal e moral do 

pesquisador e do pesquisado, visto ambos estarem assumindo responsabilidades. Deve conter, 

de forma didática e bem resumida, as informações mais importantes do protocolo de pesquisa. 

O TCLE deve ser sempre apresentado isoladamente do projeto, da maneira como será 

entregue ao participante da pesquisa (sem título de anexo). 

Os elementos fundamentais que devem estar presentes no TCLE: 

 Título da pesquisa; 

 Objetivos da pesquisa; 

 Metodologia da pesquisa: de forma clara, concisa e de fácil entendimento, sobretudo 

ressaltando a forma de participação do sujeito; 

 Informação de que a participação é voluntária; 

 Garantia de liberdade e retirada do sujeito da pesquisa, a qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo à continuidade de seu cuidado e tratamento (caso esteja 

recebendo); 
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 Conter claramente os riscos e benefícios (ressaltamos que não há pesquisas 

envolvendo seres humanos com risco zero, leia o item correspondente 

nestacartilha); 

 Descrição dos benefícios para o participante e/ou coletividade (lembre-se que 

contribuir para o conhecimento não é um benefício dirigido ao participante); 

 Direito de confidencialidade ao sujeito da pesquisa, da não identificação e de 

manutenção do caráter confidencial da informação com relação à privacidade; 

 Garantia de disponibilidade de tratamento médico e indenização a que legalmente teria 

direito, em caso de danos que a justifiquem (diretamente causados pela sua 

participação na pesquisa); 

 Despesas e compensações: não pode haver despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo (incluindo exames ou consultas). Se existir qualquer 

despesa adicional, ela deverá ser absorvida pelo orçamento da pesquisa; 

 A garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, aos profissionais responsáveis, 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas, resultados da pesquisa, ainda que os 

mesmos possam afetar a vontade do voluntário em continuar participando da 

mesma. O pesquisador responsável deve incluir um contato para que o 

participante o utilize, caso necessite. Recomendamos utilizar o telefone pessoal 

(solicitamos que não utilizem o telefone institucional, pois a guarda de todos os 

documentos relativos ao projeto de pesquisa é de responsabilidade do 

pesquisador). O e-mail do CEP pode ser inserido no TCLE, conforme consta no 

modelo disponível no site; 

 Numerar as páginas do TCLE (por exemplo: 1/3; 2/3; 3/3); 

 O TCLE deverá ser concluído com um parágrafo que ressalte que o sujeito da pesquisa 

leu, entendeu e não tem nenhuma dúvida, e que desta forma consente na sua 

participação no estudo; 

 Campo para as assinaturas / impressões dactiloscópicas, do participante, do 

pesquisador responsável e da testemunha. 

O pesquisador deve informar que o TCLE deverá ser assinado em 2 (duas) vias (não 

utilizar o termo cópia) devendo uma delas ser entregue ao participante e a outra armazenada 

pelo pesquisador responsável; lembre-se que todas as páginas do termo receberão rubrica do 

voluntário e do pesquisador. 
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É extremamente importante que o TCLE entregue aos participantes seja exatamente 

igual ao documento cadastrado na PLABR. Após a aprovação do projeto (quando ele retorna 

para o pesquisador), o TCLE apresentando o carimbo do CEP será disponibilizado na 

PLABR; este é o documento que deverá ser utilizado (atente para que o documento esteja 

inserido na PLABR independente do projeto). 

No caso de o voluntário, ou seu representante legal, serem analfabetos, o TCLE 

deverá ser lido perante testemunha, não envolvida diretamente com o projeto, a testemunha 

assina o documento e o voluntário deve apor sua impressão datiloscópica ao TCLE.  

Não há uma única forma de redigir o TCLE, pois este varia de acordo com o próprio 

teor da pesquisa, porém, os elementos acima elencados são imprescindíveis para que este 

documento tenha validade.  

Em algumas situações o pesquisador poderá solicitar a dispensa do TCLE e justificar 

seu pedido. Existe no formulário da PLABR, um campo específico durante o preenchimento 

de proposta da pesquisa: "Propõe dispensa do TCLE?" que disponibiliza duas opções: sim ou 

não. Caso o pesquisador escolha a opção "sim" o mesmo deverá justificar a escolha - este 

campo é de preenchimento obrigatório. 

Lembramos que a utilização de dados secundários não é considerada, por si só, uma 

justificativa para a dispensa do TCLE. Seja bastante explícito em relação a este item. A 

solicitação será avaliada pelo CEP, e o mesmo poderá ou não aceitá-la. 

 

2.4.3.2 TERMO DE ASSENTIMENTO  

 

Quando os participantes são menores de 18 (dezoito) anos, especial atenção deve ser 

dada. De acordo com a idade do participante, poderá ser necessário elaborar dois documentos: 

um dirigido para os adolescentes, em linguagem adequada, e outro para seus pais ou 

responsáveis, que assinarão em separado.  

Para crianças até 6 (seis) anos de idade, o TCLE deverá ser redigido aos responsáveis 

legais e somente eles o assinam, às crianças deve ser dado o direito de serem informadas, de 

forma adequada ao seu nível de compreensão.  

Para crianças/adolescentes de 7 (sete) a 17 (dezessete) anos, o TCLE deve ser 

redigido aos responsáveis legais e assinado por eles, para o participante deverá ser redigido 

um Termo de Assentimento (TA) que deverá ter linguagem adequada à faixa etária a qual se 

destina. Utilize o modelo disponível em nosso site. A criança/adolescente também deverá 

assinar o termo, concordando com a opinião dos seus tutores. 
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3. O BINÔMIO RISCO X BENEFÍCIO  

 

Todo o protocolo de pesquisa deverá seguir os princípios da bioética, principalmente 

o de beneficência (estabelece que devemos fazer o bem aos outros) e da não maleficiência (de 

que os participantes não terão prejuízos, e que os danos previsíveis serão evitados).  

Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco.  

Segundo a literatura, risco é a probabilidade de ocorrência de um evento 

desfavorável. Por definição, risco de pesquisa é a possibilidade de danos à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de 

uma pesquisa ou dela decorrente. Risco em saúde pode ser definido como o perigo potencial 

de ocorrer uma reação adversa à saúde das pessoas expostas ao procedimento.  

Deve ainda ficar claro que a exposição da imagem, a exposição de informações 

pessoais, o ato de responder a um questionário ou de ser abordado em uma entrevista 

caracterizam possibilidade de risco (uma vez que poderão causar constrangimentos ou trazer à 

memória experiências ou situações que causem sofrimento psíquico). Sugerimos a leitura 

cuidadosa da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012.  

O risco previsível poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a 

coletividade. Dessa forma, o pesquisador deve colocar-se no lugar do participante para 

detectar possíveis riscos. Os riscos podem ser categorizados como mínimo, médio ou elevado 

(de acordo com o tipo de procedimento ao qual o participante será submetido).  

As Diretrizes Éticas Internacionais para a Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, 

propostas pelo CIOMS, caracterizam riscos mínimos como sendo aqueles não maiores (nem 

mais prováveis) do que aqueles ligados a um exame médico/psicológico de rotina, ou 

atividades da vida diária. Pesquisas com risco mínimo são aquelas que empregam técnicas ou 

métodos retrospectivos de pesquisa, e aqueles em que não se realiza nenhuma intervenção ou 

modificação intencional aos indivíduos que participam no estudo, entre os quais se 

consideram: questionários, entrevistas, revisão de prontuários e outros, nos quais não haja 

identificação e nem seja invasivo à intimidade do indivíduo.  

Pesquisas com risco médio/elevado são aquelas em que as probabilidades de afetar o 

indivíduo são significativas, entre as quais se consideram estudos radiológicos, pesquisas com 

medicamentos; estudos que incluem procedimentos cirúrgicos, entre outros.  

É extremamente importante que o pesquisador responsável compreenda que o risco é 

inerente a qualquer pesquisa, e ele deverá ser descrito e minimizado ao máximo. Evite tentar 
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dissimular riscos e desconfortos potenciais, evite utilizar a frase: “não há riscos ou 

desconfortos”. Se não houver riscos previsíveis, escreva que não há riscos previsíveis, mas 

cite os desconfortos possíveis, como por exemplo a formação de um hematoma, a 

possibilidade de queda da própria altura, ou outro. Caso existam estes riscos previsíveis, 

devem-se deixar claras as medidas de evitamento, acompanhamento, indenizatórias ou de 

reparo. Lembre-se que se houverem eventuais danos decorrentes de uma pesquisa, os mesmos 

são passíveis de reparação, mesmo que não tenham sido previstos.  

É extremamente importante que o pesquisador apresente (tanto no projeto, como no 

TCLE) os benefícios que podem ser esperados com a realização da pesquisa, tanto individuais 

como coletivos. Nos projetos de pesquisa em que não há benefício direto para o participante, 

o voluntário deverá ser adequadamente informado desta característica da investigação. 

 Qualquer pesquisa tem de apresentar um retorno de seus resultados aos sujeitos de 

pesquisa e/ou à comunidade, conforme o caso. Se for emitido algum laudo, ele tem de ser 

informado ao(s) interessado(s) e este(s) te(ê)m de receber as orientações pertinentes e/ou 

decorrentes dele. 
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6 O PARECER CONSUBSTANCIADO  

 

De consubstanciar – ligar, unir, unificar, consolidar - o parecer do CIEP/FAESF e do 

CEP (ou da CONEP) sobre o projeto de pesquisa é o fruto do confronto, mescla e 

convergência de opiniões de colegiado em reunião de avaliação.  

Para cada projeto, são avaliadas a pertinência e o valor científico do estudo; a 

adequação da metodologia aos objetivos propostos; o grau de vulnerabilidade dos sujeitos e 

medidas protetoras propostas; a avaliação do binômio risco x benefício; a garantia dos direitos 

fundamentais do sujeito de pesquisa (informação, privacidade, recusa inócua, desistência, 

indenização, ressarcimento, continuidade do atendimento, acesso ao pesquisador e CEP); o 

tratamento adequado dos dados e materiais biológicos, entre outros.  

Após a avaliação pelo colegiado, os protocolos de pesquisa poderão ser enquadrados 

em uma das seguintes categorias: 

 

 “APROVADO”: quando o projeto de pesquisa apresenta-se adequado e pode 

ser executado.  

 “EM PENDÊNCIA”: quando o CIEP/FAESF e o CEP considerar o protocolo 

como aceitável, porém identificar inadequações. O pesquisador responsável 

deverá atender todas as recomendações no prazo máximo de 30 (trinta) dias;  

 “RETIRADO”: quando, após os 30 (trinta) dias de ter recebido o parecer 

indicando pendência, o pesquisador não se manifestar quanto às 

recomendações do CIEP/FAESF e CEP. IMPORTANTE: O prazo de 30 dias 

começa a vigorar a partir da data de liberação do parecer na PLABR.  

 “NÃO-APROVADO”: quando o CIEP/FAESF e CEP considerar que o projeto 

de pesquisa não deve ser executado, por não ser adequado aos princípios 

científicos que o justifiquem ou por não conter possibilidades concretas de 

responder a incertezas. 
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7 IRREGULARIDADES MAIS COMUNS EM PROJETOS DE PESQUISA  

 

A análise da eticidade de uma pesquisa não pode ser dissociada da análise de sua 

cientificidade. A solidez metodológica é em si uma questão ética. Um projeto de pesquisa 

com falhas metodológicas graves é inútil e eticamente inaceitável. 

 

7.3 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA REJEIÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

PELO CIEP/FAESF 

Quando um projeto é enviado, via e-mail, pela primeira vez ao CIEP, a 

documentação anexada será avaliada e o mesmo será aceito ou rejeitado, antes de sua 

avaliação. Caso seja aceito, receberá um número de protocolo, será pautado para a próxima 

reunião de avaliação (com vaga) e indicado para a relatoria por um membro do CIEP. As 

principais causas observadas para que um protocolo de pesquisa seja rejeitado (não aceito 

para avaliação ética) são as seguintes:  

Patrocinador: os projetos não mencionam o responsável pelas despesas da pesquisa. 

No caso de patrocínio por agência de fomento, anexar o termo de outorga. O pesquisador 

também não poderá figurar como patrocinador, no caso de financiamento próprio, o campo do 

patrocinador principal deverá ter marcada a opção não se aplica.  

Título do projeto: o título não condiz com o projeto proposto, o título difere entre os 

campos do projeto (TCLE, autorização, formulário e outros). Atente para que em todos os 

campos, o título esteja exatamente igual.  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: ausente, elaborado sem contemplar 

as informações básicas (veja item correspondente nesta cartilha). Caso não tenha solicitado a 

dispensa do mesmo, o TCLE deve ser anexado separadamente, não apenas como um anexo do 

projeto detalhado.  

Termo de Assentimento: os pesquisadores não apresentam o termo em caso de 

participação de crianças, adolescentes ou incapacitados legalmente;  

Objetivos: não compatíveis com a proposta da pesquisa apresentada, ou não 

claramente descritos.  

Metodologia: não cita o local onde será realizado o estudo, não cita os métodos que 

serão utilizados. O pesquisador cita o instrumento de coleta de dados, mas não o anexa (como 

um documento independente).  
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Resolução citada erroneamente: quando o pesquisador cita no Projeto e na 

documentação a Resolução 196 de 1996. Destacamos que esta foi revogada pela Resolução 

466 de 2012. Atente para usar a nomenclatura correta.  

Cronograma: ausente, desatualizado ou não considerando a aprovação do Comitê de 

Ética para o início da coleta de dados, ou sem as etapas da pesquisa detalhadas. A coleta de 

dados deve ser iniciada após a aprovação do Comitê, para isso o pesquisador deve considerar 

o tempo de apreciação da proposta.  

Orçamento: não descreve o detalhamento dos gastos com a pesquisa. O 

CIEP/FAESF recomenda descrever (item por item) os materiais a serem utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Lembramos que os motivos apresentados impossibilitam a entrada do Projeto de 

Pesquisa no CIEP/FAESF, enquanto os motivos da rejeição não forem satisfatoriamente 

ajustados, o protocolo não iniciará a tramitação, não podendo ser avaliado. 

 

5.2 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA REJEIÇÃO DE PROJETOS DE 

PESQUISA PELO CEP 

Quando um projeto é enviado, via PLABR, pela primeira vez ao CEP, a 

documentação anexada será avaliada e o mesmo será aceito ou rejeitado, antes de sua 

avaliação. Caso seja aceito, receberá um número de CAAE, será pautado para a próxima 

reunião de avaliação (com vaga) e indicado para a relatoria por um membro do CEP. As 

principais causas observadas para que um protocolo de pesquisa seja rejeitado (não aceito 

para avaliação ética) são as seguintes:  

Folha de rosto: ausente, assinada pelo graduando, sem assinatura ou sem carimbo 

Institucional. Quando se trata de aluno de graduação, a folha de rosto deverá ser assinada pelo 

professor orientador e, jamais poderá ser apresentada sem assinatura ou data. A assinatura 

referente à Instituição Proponente deve ser do responsável legal da Instituição, ou seja, o 

Diretor, nunca pelo pesquisador ou professor.  

Patrocinador: os projetos não mencionam o responsável pelas despesas da pesquisa. 

No caso de patrocínio por agência de fomento, anexar o termo de outorga. O pesquisador 

também não poderá figurar como patrocinador, no caso de financiamento próprio, o campo do 

patrocinador principal deverá ter marcada a opção não se aplica.  

Título do projeto: o título não condiz com o projeto proposto, o título difere entre os 

campos do projeto (TCLE, autorização, formulário e outros). Atente para que em todos os 

campos, o título esteja exatamente igual.  
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Termo de autorização da Instituição Coparticipante: O pesquisador encaminha o 

projeto ao Comitê sem autorização prévia da Instituição onde será realizada a pesquisa. 

Apesar de não ser uma exigência da PLABR, este CEP  coloca como um dos documentos 

obrigatórios, tal exigência se justifica pela própria segurança do pesquisador, ou seja, de que a 

Instituição permitirá a realização do estudo, após a aprovação. Outro motivo associado é a 

ausência do cadastro da Instituição Coparticipante (além da autorização por escrito, a 

Instituição onde os dados serão coletados deve ser cadastrada no formulário da PLABR).  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: ausente, elaborado sem contemplar 

as informações básicas (veja item correspondente nesta cartilha). Caso não tenha solicitado a 

dispensa do mesmo, o TCLE deve ser anexado separadamente, não apenas como um anexo do 

projeto detalhado.  

Termo de Assentimento: os pesquisadores não apresentam o termo em caso de 

participação de crianças, adolescentes ou incapacitados legalmente; este deve estar anexado 

independentemente na PLABR.  

Objetivos: não compatíveis com a proposta da pesquisa apresentada, ou não 

claramente descritos.  

Metodologia: não cita o local onde será realizado o estudo, não cita os métodos que 

serão utilizados. O pesquisador cita o instrumento de coleta de dados, mas não o anexa (como 

um documento independente).  

Resolução citada erroneamente: quando o pesquisador cita no Projeto e na 

documentação a Resolução 196 de 1996. Destacamos que esta foi revogada pela Resolução 

466 de 2012. Atente para usar a nomenclatura correta.  

Cronograma: ausente, desatualizado ou não considerando a aprovação do Comitê de 

Ética para o início da coleta de dados, ou sem as etapas da pesquisa detalhadas. A coleta de 

dados deve ser iniciada após a aprovação do Comitê, para isso o pesquisador deve considerar 

o tempo de apreciação da proposta.  

Orçamento: não descreve o detalhamento dos gastos com a pesquisa. O CEP 

recomenda descrever (item por item) os materiais a serem utilizados para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

5.3 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA EMISSÃO DE PENDÊNCIAS  

 

As principais causas observadas para que um protocolo seja considerado pendente (durante a 

reunião que o avalia) são as seguintes:  
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5.3.1 Falha na Descrição dos Riscos e Benefícios da Pesquisa  

 RISCOS: as maiores incidências estão relacionadas à não especificação dos riscos 

envolvidos para os participantes, seja no TCLE, seja no corpo do projeto, inclusive 

com a frase: “Esta pesquisa não oferece riscos aos participantes”. Quanto maiores e 

mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a 

proteção oferecida pelo CIEP/FAESF e o Sistema CEP/CONEP aos participantes. A 

análise de risco é componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano 

de monitoramento que deve ser oferecido pelo CIEP/FAES e o Sistema CEP/CONEP 

em cada caso específico.  

 BENEFÍCIOS: não estão caracterizados os benefícios diretos ou indiretos, no TCLE 

ou no corpo do projeto. Toda pesquisa só deverá ser realizada se trouxer algum 

tipo de benefício para os seus participantes. A distribuição de cartilhas ou materiais 

já disponíveis, e de amplo acesso, devem ser consideradas com cautela, uma vez que o 

participante teria acesso a elas, de outras formas, sem sua participação no projeto em 

questão. 

 

5.3.2 Falha na Documentação  

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: sem descrição 

detalhada dos métodos, sem informações obrigatórias, de difícil compreensão aos 

participantes da pesquisa. O CIEP/FAESF recomenda linguagem acessível, 

proporcionando entendimento completo do projeto e de suas implicações para os 

participantes da pesquisa.  

 CONTATOS: não consta a forma de contato particular com o pesquisador e com o 

CIEP/FAESF no TCLE.  

 RESSARCIMENTO: não são caracterizados no TCLE, nem no corpo do projeto, o 

item referente ao ressarcimento aos participantes (definição: compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, 

tais como transporte e alimentação).  

 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: as maiores incidências estão 

relacionadas à não apresentação dos instrumentos a serem utilizados, além da 

necessidade de adequações dos instrumentos. O CIEP/FAESF recomenda anexar os 

instrumentos de coleta de dados da pesquisa (questionários, formulários, entrevistas, 
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roteiro e outros) como um documento independente, inclusive sem o título de anexo 

(exatamente como será entregue ao participante). 

 

5.3.3 Falhas na Metodologia 

 HIPÓTESES: não estão corretamente formuladas, não indicam uma questão a ser 

desvelada pela pesquisa, mas sim um resultado esperado, ou não apresentam 

hipóteses. Nos casos em que não se aplique uma hipótese, o pesquisador deve escrever 

“não se aplica” e relatar sua questão/problema de pesquisa.  

 GRUPOS: não deixam claro quem serão os participantes da pesquisa, e não informam 

a faixa etária, sexo (e outras características) dos participantes.  

 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO: os critérios de inclusão e exclusão dos 

participantes da pesquisa não são apresentados, ou, quando apresentados, não estão no 

local destinado a eles. O CIEP/FAESF recomenda que seja especificado quem 

participará da pesquisa e quem não participará, e os motivos que levaram a chegar a 

tais critérios.  

 OBS: em caso de pesquisas de levantamento de dados, especificar o período a ser 

pesquisado. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS: apresenta-se incompleta, 

sem detalhamento do procedimento, da justificativa do número de participantes, local 

e forma de abordagem, análise dos resultados, desenho da pesquisa, ou as questões 

relativas à metodologia da pesquisa não são definidas. O conceito de desenho de 

estudo envolve a identificação do tipo de abordagem metodológica que se utiliza para 

responder a uma determinada questão, implicando, assim, a definição de certas 

características básicas do estudo, como a população e a amostra estudadas, a unidade 

de análise, a existência ou não de intervenção direta sobre a exposição, a existência e 

tipo de seguimento dos indivíduos. A metodologia deve estar coerente aos objetivos 

propostos, deve ser cientificamente bem desenhada, não há como avaliar um 

projeto sem considerar o seu método, pois as questões éticas relacionadas ao método 

dizem respeito à sua adequabilidade aos objetivos propostos. Um projeto de pesquisa 

com falhas metodológicas graves encerra necessariamente falha do ponto de vista 

ético também. 

 

5.3.4 Respostas às Pendências  
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Todas as pendências apontadas devem ser respondidas dentro de 30 (trinta) dias, a 

partir da data de liberação do parecer. Após este prazo o projeto de pesquisa será retirado e 

não poderá mais ser avaliado.  

No envio de respostas às pendências, o pesquisador deverá encaminhar ao 

CIEP/FAESF toda(s) a(s) alteração(ões) nos documentos necessários (de acordo com as 

pendências indicadas no parecer). Também solicitamos uma carta-resposta (em Word), nesta 

o pesquisador deverá indicar todas as pendências e respostas às mesmas, para facilitar a 

elaboração do parecer final pelo CIEP/FAESF. Projetos encaminhados sem a carta-resposta 

em anexo serão rejeitados / devolvidos.  

IMPORTANTE: um projeto de pesquisa poderá ser pauta de 3 (três) reuniões, ou seja, 

poderão ser emitidas duas pendências, após a terceira indicação de pendência, o projeto de 

pesquisa será retirado. 
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PESQUISADORES: 

Segundo a Resolução brasileira sobre pesquisas envolvendo seres humanos – Resolução CNS 

nº 466/2012 item IV, sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o 

pesquisador deve observar o seguinte disposto:  

O TCLE deve ser redigido em forma de carta convite, onde deve ser esclarecido, em 

linguagem clara e acessível aos participantes da pesquisa, os procedimentos, direitos e 

garantias assegurados a este para que, ao final, declare, de livre e espontânea vontade, que 

está de acordo com a participação na pesquisa (vide Resolução CNS 466/12). 

1. Caso o estudo aborde grupos diferentes de participantes, deve ser feito um TCLE para 

cada grupo. 

2. O TCLE deve ser redigido em texto corrido, evitando-se, sempre que possível, a 

apresentação em tópicos.  

3. O TCLE deve ser apresentado ao CEP na sua versão final, com todos os termos que 

serão apresentados aos eventuais participantes da pesquisa, incluindo-se os logotipos  

4. O TCLE deve ser inserido na Plataforma Brasil na íntegra, como um documento 

separado do Projeto. 

Esclarecemos que o roteiro aqui apresentado trata-se de uma orientação, que tem a finalidade 

de colaborar para a construção de um documento adequado à pesquisa. Portanto, deve ser 

evitado o aproveitamento (cópia) de TCLE utilizados em outras pesquisas, posto que essa 

prática compromete a qualidade do documento, diante da eventual utilização de termos 

inapropriados à pesquisa. 

As informações contidas neste roteiro de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) são aquelas consideradas básicas. Cada pesquisador deverá agregar informações que 

digam respeito à sua pesquisa, e que melhor esclareçam aos participantes sobre as implicações 

dessa participação (atenção à linguagem utilizada). Os dados contidos no TCLE devem fazer 

referência aos demais documentos da pesquisa, encaminhados ao CEP/Facema.      
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FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “XXXXXXXXXXXXXXX (título)”, 

desenvolvida por XXX (nome do aluno/pesquisador), discente do curso de (Mestrado, 

Especialização, Graduação) da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão, sob 

orientação do Professor (nome do orientador). 

Sobre o objetivo central  

O objetivo central do estudo é: XXXXXXXXXXXXXXX 

Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão) 

“O convite a sua participação se deve à “XXXX” (explicar o motivo da participação, de 

acordo com o grupo de participantes. Ex.: gestores, pacientes, estudantes, moradores, etc.). 

Sua participação é muito importante. 

“Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. 

Você não será penalizado caso decida não participar da pesquisa ou, tendo aceitado, desistir 

desta.  

“Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas.”  

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 

 “Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa, e o material será armazenado em local seguro.” 

“A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo.” 

Identificação do participante ao longo da pesquisa 

Como toda pesquisa, há risco direto ou indireto de identificação do participante, o referido 

aspecto da pesquisa deverá estar explícito no Termo.  

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa  

Exemplos: 

“A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de 

entrevista/questionário à pesquisadora do projeto. A entrevista somente será gravada se 

houver autorização do entrevistado(a)”.  

ATENÇÃO: caso a gravação seja condição à participação, o uso desse recurso deve estar 

claro no termo. Caso o participante tenha a prerrogativa de aceitar ou não a gravação da 

entrevista, deve ser inserido ao final do termo as opções para que o participante possa 

escolhe-la.  
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Ou 

“Você será pesado, sua altura será medida, você fará exames de sangue, urina, de escarro ...” 

Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento 

“O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente uma hora, e do questionário 

aproximadamente trinta minutos”. 

Guarda dos dados e material coletados na pesquisa 

“As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão 

acesso às estas a pesquisadora e sua orientadora”.  

Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, 

conforme Resolução 466/12 e orientações do CEP/Facema.  

Explicitar os benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes 

da pesquisa 

O benefício (direto ou indireto) relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o de 

XXXXXXXXXXXXX 

Previsão de riscos ou desconfortos  

Toda pesquisa possui riscos potenciais, maiores ou menores, de acordo com o objeto de 

pesquisa, seus objetivos e a metodologia escolhida. O pesquisador deverá identificar os riscos, 

esclarecer e justificá-los aos participantes da pesquisa, bem como as medidas para minimizá-

los. Alguns exemplos de risco: risco de constrangimento durante uma entrevista ou uma 

observação; risco de dano emocional, risco social, risco físico decorrente a procedimentos 

para realização de exames laboratoriais, etc. 

Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, relatórios 

individuais para os entrevistados, artigos científicos e na dissertação/tese. 

Observações: 

1. O termo deve explicitar garantia de indenização por danos. Ressalta-se que os 

participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no 

termo de consentimento e resultante de sua participação no estudo, além do direito à 

assistência integral, têm direito à indenização, conforme itens III.2.0,IV.4.c, V.3, V.5 e 

V.6 da Resolução CNS 466/12. 

2. Explicitar no final do Termo que este é redigido em duas vias (não será fornecida 

cópia ao participante, mas sim outra via), sendo uma para o participante e outra para o 

pesquisador. Informar também que todas as páginas deverão ser rubricadas pelo 

participante da pesquisa e pelo pesquisador responsável (ou pessoa por ele delegada e 

sob sua responsabilidade), com ambas as assinaturas apostas na última página. O 

termo apresentado deve conter local destinado à inserção das referidas rubricas – 

pesquisador responsável e participante. 
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3. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve ter suas páginas numeradas (sendo 

que cada página deve indicar o nº total de páginas do documento. Ex: 1 de 4; 2 de 4) 

possibilitando a integridade das informações contidas no documento.  

4. Devem constar informações que possibilitem contatar o pesquisador responsável, como e-

mail, telefone e endereço institucional. Inserir também contato do CEP/Facema. E ainda, deve 

conter espaço para data, assinaturas do participante da pesquisa, do seu responsável legal, 

quando for o caso, e do Pesquisador responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua 

responsabilidade). 

5. As assinaturas não podem figurar em página separada do texto. 

Segundo as novas decisões da CONEP, o termo deve conter uma breve descrição do 

CEP (copie e cole o trecho a seguir):  

 

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Facema, no endereço: Rua Aarão Reis, 1000 – Centro, CEP: 65. 606-

020 - Caxias – Maranhão, Tel - (99) 3422-6800, e-mail: cepfacema@facema.edu.br O Comitê 

de Ética em Pesquisa é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de 

avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 

éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade”. 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável 

RG/CPF 

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Pesquisador Participante 

RG/CPF 

 

Contato com o(a) pesquisador(a) responsável: Telefone Institucional: e-mail: 

LOCAL E DATA 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar.  

_________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

Nome legível do participante:  

RG e CPF:  

 

 

 

mailto:cepfacema@facema.edu.br
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TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS – TCUD 

Eu NOME DO PEQUISADOR RESPONSÁVEL (pesquisador responsável) e NOME DO(S) 

PEQUISADOR(ES) PARTICIPANTE(S) (pesquisador(es) participantes(es)) abaixo assinado(s), 

pesquisador(es) envolvido(s) no projeto de título:  TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA, 

me (nos) comprometo (emos) a manter a confidencialidade sobre os dados coletados nos arquivos 

(prontuários) do NOME DA INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE, bem como a privacidade de 

seus conteúdos, como preconizam os Documentos Internacionais e a Resolução CNS nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Informo (amos) que os dados a serem coletados dizem respeito à (citar o objeto da coleta, por 

exemplo: casos de dengue) ocorridos entre as datas de: (especificar o período relativo à ocorrência 

dos eventos, por exemplo: entre janeiro de 2010 e janeiro de 2015). 

 

Caxias, ____ de__________ de 20___. 

 

Observação Importante: 

TODOS OS PESQUISADORES QUE TERÃO ACESSO AOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO 

DEVERÃO TER O SEU NOME e RG INFORMADO E TAMBÉM DEVERÃO ASSINAR ESTE 

TERMO. SERÁ VEDADO O ACESSO AOS DOCUMENTOS A PESSOAS CUJO NOME E 

ASSINATURA NÃO CONSTAREM NESTE DOCUMENTO. 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 

 

Caxias, ____ de__________ de 20___ 

 

 

 

Nome do Pesquisador  RG  Assinatura 

     
NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  0.000.000 SSP/MA    

     
NOME DO PESQUISADOR PARTICIPANTE  0.000.000 SSP/MA    

         NOME DO PESQUISADOR PARTICIPANTE 

 

0.000.000 SSP/MA 

 

  

     NOME DO PESQUISADOR PARTICIPANTE 

 

0.000.000 SSP/MA 
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COMITÊ INTERNO DE ÉTICA EM PESQUISA – CIEP/FAESF 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão - 

FACEMA 

 

Eu NOME DO PEQUISADOR RESPONSÁVEL, pesquisador responsável e NOME 

DO(S) PEQUISADOR(ES) PARTICIPANTE(S), pesquisador(es) participantes(es) da 

pesquisa intitulada “TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA”, declaro (amos) que:  

 Assumo (imos) o compromisso de cumprir os Termos da Resolução nº 466/12, do 

CNS. 

 Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a 

responsabilidade de NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL da área de 

NOME DO CURSO do NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE, que também 

será responsável pelo descarte dos materiais e dados, caso os mesmos não sejam 

estocados ao final da pesquisa.  

 Não há qualquer acordo restritivo à divulgação pública dos resultados; 

 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos através de publicações em 

periódicos científicos e/ou em encontros científicos, quer sejam favoráveis ou não, 

respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos participantes da 

pesquisa; 

 O CEP/ FACEMA será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa por 

meio de relatório circunstanciado apresentado anualmente ou na ocasião da suspensão 

ou do encerramento da pesquisa com a devida justificativa; 

 O CEP/ FACEMA será imediatamente comunicado se ocorrerem efeitos adversos 

resultantes desta pesquisa com o participante da pesquisa; 

 Esta pesquisa ainda não foi realizada.  

 

_______________(Assinatura do Pesquisador) _________________ 

Nome do Pesquisador – CPF: 000.000.000-00 

Pesquisador Responsável  

 

_______________(Assinatura do Pesquisador)_________________ 

Nome do Pesquisador – CPF: 000.000.000-00 

Pesquisador Participante 
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COMITÊ INTERNO DE ÉTICA EM PESQUISA – CIEP/FAESF 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Caxias, ____ de__________ de 20___ 

 

Ilmo(a) Sr(a). Francisco Braz Milanez Oliveira 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia do 

Maranhão - FACEMA 

  

Caro Professor, 

 Envio-lhe o projeto de pesquisa intitulado: “TÍTULO DO PROTOCOLO DE 

PESQUISA”, acompanhado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a Declaração 

de Compromisso dos Pesquisadores, para a apreciação por esse Comitê. 

Confirmo que todos os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa realizaram a leitura e 

estão cientes do conteúdo normativo da Resolução 466/12 do CNS, e de que as normas ali 

constantes devem ser cumpridas incondicionalmente.  

Confirmo também: 

1. Que esta pesquisa ainda não foi iniciada; 

2. Que não há participação estrangeira nesta pesquisa; 

3. Que comunicarei ao CEP/FACEMA os eventos adversos ocorridos com o 

participante da pesquisa; 

4. Que apresentarei relatório parcial e final desta pesquisa ao CEP/FACEMA; 

5. Que retirarei por minha própria conta os pareceres consubstanciados e os levarei a 

secretaria do CEP/FACEMA para serem assinados pelo (a) coordenador (a) do 

referido CEP. 

Atenciosamente, 

Pesquisador (a) responsável 

Nome: Nome do Pesquisador Responsável 

CPF: 000.000.000-00 

Instituição: Nome da Instituição Proponente 

Área: Escolher uma das áreas: Humanas/Saúde/Exatas/ Tecnologias 

Coordenação do Curso: Nome do Curso 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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COMITÊ INTERNO DE ÉTICA EM PESQUISA – CIEP/FAESF 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO – FAESF 

COMITÊ INTERNO DE ÉTICA EM PESQUISA – CIEP/FAESF 

FORMULÁRIO MODELO PARA PARECER 

 

Processo ______/_____ 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do(a) pesquisador(a): 

 

Nome do(s) orientador(es):  

 

Projeto: 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

1-Os objetivos do projeto são apresentados claramente? 

(   ) sim | (   ) não 

2-Foram citados trabalhos experimentais anteriores sobre o tema da proposição do pesquisador?  

(   ) sim | (   ) não 

As informações são suficientes para dar continuidade aos experimentos em humanos? 

(   ) sim | (   ) não 

3- No item referente à metodologia há descrição detalhada da amostra?  

(   ) sim | (   ) não  

Foram citados os critérios para exclusão/inclusão dos sujeitos na pesquisa?  

(   ) sim | (   ) não  

Os grupos foram formados ao acaso e são equivalentes? 

(   ) sim | (   ) não 

4-Os possíveis benefícios a serem alcançados justificam a utilização de seres humanos? 

(   ) sim | (   ) não 

5-Os riscos para os sujeitos envolvidos na pesquisa foram adequadamente mensurados pelo 

pesquisador.  

(   ) sim | (   ) não 

6-Há referências à participação de Patrocinador ou Promotor? 

(   ) sim | (   ) não 

Há informações claras sobre ser ele o responsável por indenização? 

(   ) sim | (   ) não 

7-Qual a relevância do tema na atualidade para os seres humanos? 

(   ) sim | (   ) não 
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COMITÊ INTERNO DE ÉTICA EM PESQUISA – CIEP/FAESF 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

1-O pesquisador está fornecendo aos sujeitos da pesquisa documento escrito que os esclareça dos 

objetivos, benefícios e risco da pesquisa proposta? 

(   ) sim | (   ) não 

2-Nesse documento existe clara referência sobre o sujeito estar ciente que ele tem a liberdade de se 

retirar da pesquisa a qualquer momento, sem ser penalizado? 

(   ) sim | (   ) não 

3- Quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, foram citadas garantias sobre o sigilo que 

defenda a privacidade dos sujeitos?  

(   ) sim | (   ) não 

4- Em caso de dano decorrente do estudo, foi declarada garantia que o pesquisador prestará 

assistência integral ao sujeito? 

(   ) sim | (   ) não 

 

AVALIAÇÃO FINAL sobre todos os itens: 

[     ] Bem qualificado em todos os itens – aprovado. 

[     ] Bom com reservas – deve ser revisto. 

[     ] Inadequado – não aprovado. 

 

Caso existam dúvidas dos pesquisadores sobre esta avaliação, o parecerista concordaria em participar 

de um diálogo com os pesquisadores a fim de facilitar esclarecimentos e trocas de informação? 

Sim: [   ] 

Não: [   ] 

Depende: 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) Parecerista 

Pedreiras – Ma 

____/____/_____ 

 

 

 

 

 


