
                                                              
 

CHECK LIST DO PROJETO 

 Esse Guia foi elaborado a partir das principais pendências encontradas no CEP-

UNIDEP. Observe em todos os seus documentos, seja na página a ser gerada pela 

Plataforma, no projeto anexado ou no TCLE/ TALE e responda: 

1. Seu título, assim como sua escrita é coerente em todos os documentos? 

2. Você incluiu e justificou sua amostra? Como fará o recrutamento? Quantos serão os 

participantes? Deixou claro seus critérios de inclusão?   

3. Mencionou o local onde sua pesquisa irá ser realizada? Precisará de Termo de 

Anuência institucional? Se sim, tem o termo assinado para submissão?  

4. Mencionou a metodologia detalhadamente? Lembre que quem lê precisa entender 

como ocorrerá a pesquisa, uma dica é pedir para um colega ler e ver se ficou claro a 

forma como escreveu. 

5. Vai utilizar um instrumento de pesquisa (exemplo: questionário)? Esse instrumento 

de coleta de dados está incluído entre os anexos do projeto? 

6. Deixou claro o objetivo da pesquisa? 

7. Detalhou como será o cronograma da pesquisa? Está anexado ao projeto? 

8. Mencionou de forma clara os riscos e benefícios da pesquisa? E a forma de minimizar 

os prováveis riscos? 

9. Previu os gastos? Previu indenização caso seja necessário? 

10. Garantiu ao participante o direito de desistir de participar a qualquer momento? 

11. Garantiu a divulgação dos resultados? 

12. Escreveu TCLE e/ou TALE de forma adequada ao entendimento do participante da 

pesquisa? Lembre-se de não utilizar nenhum termo técnico; garantindo que o 

participante entenda qual é a sua pesquisa; o porque de querer realiza-la; quais os 

riscos e benefícios da sua participação; contato do pesquisador e do CEP responsável; 

garantias de assistência, sigilo, ressarcimento e indenização; entrega de segunda via 

do termo e acesso aos resultados. 

13. Todos os documentos estão assinados? Folha de rosto, termo de anuência, 

declarações. 

 

Lembre que realizar este Check list é uma forma de minimizar suas pendências. 

 

Atenciosamente. 
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