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Documentos obrigatórios para cadastro de projeto de pesquisa 

no Sistema da Plataforma Brasil 

 

                   Todo projeto de pesquisa, de graduação, pós-graduação ou 

iniciação científica que envolva seres humanos deverão ser submetidos a 

análise ética, conforme Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde – CNS/MS, via Sistema Plataforma Brasil, 

segue o link: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf    

                   O pesquisador(a) deverá cadastrar-se para obter seu login e 

vincular o IFSP ao seu cadastro. Utilizar o nome fantasia IFSP e utilizar o 

CNPJ da Reitoria: 

                   Na Etapa 1 do cadastro do projeto na Plataforma Brasil, no item 

EQUIPE DE PESQUISA, é   necessário que todos os integrantes da pesquisa 

(orientador/(a), alunos e colaboradores, etc.) sejam inseridos no Sistema 

Plataforma Brasil.   

                   Com o intuito de colaborar com os pesquisadores, listamos 

abaixo, os documentos básicos que devem ser apresentados no Sistema 

Plataforma Brasil para análise ética. 

Expediente: 

O CEP-IFSP reúne-se sempre nas primeiras 3ªs terças-feiras de cada mês. 

E para que o projeto seja encaminhado à analise ética, deverá ser postado 

com pelo menos 10 dias antes da reunião mensal. Consulte o Calendário de 

Reuniões Ordinárias/2019. 

 

 

Fany J. dos Reis 

Secretária Executiva do CEP-IFSP 
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1)    FOLHA de ROSTO - gerada pelo próprio sistema, no campo Instituição 

Proponente, informar nome do IFSP e CNPJ da reitoria, quem assina no 

campus é o Diretor Geral, devendo conter nome completo, CPF, data, 

assinatura e carimbo do signatário. 

2)   INFORMAÇÕES BÁSICAS - também gerada pelo sistema.  

3)   TERMO de CONSENTIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO - 

TCLE - Anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante 

legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação 

ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar; (postar um modelo) 

4)   TERMO de ASSENTIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO - TALE 

- anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente 

incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 

subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos 

sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de 

sua compreensão e respeitados em suas singularidades; (postar um modelo). 

5)   PROJETO DETALHADO - contendo referencial teórico, justificativa, 

objetivos primário e secundário, metodologia, cronograma das atividades e 

anexar também o(s) questionário(s) e ou roteiro(s) de entrevista(s). 

6)   INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE: (quando houver) aquela na 

qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa, neste caso será 

necessário a postagem também da CARTA DE AUTORIZAÇÃO com a 

devida assinatura da instituição/órgão onde será aplicada a pesquisa. 

(consultar modelo). 

  

 

Importante: 

Todos os documentos a serem anexados devem estar no formato PDF. 


