
                                                             
 

PÁGINA A PÁGINA DA PLATAFORMA BRASIL 

No Guia I instruímos o cadastro do pesquisador e o preenchimento da página 1 de 

forma detalhada. Para o preenchimento da página 2 sugerimos ler a Carta Circular 

172/2017, que especifica com detalhes a definição da sua área temática.  

Preencher a Plataforma pode gerar dúvidas, sendo assim este é um guia mais 

detalhado do que você deve escrever em cada casela a partir da página 3, para estudos 

não intervencionais. Fique atento de que o que escrever na folha gerada da Plataforma 

Brasil deve ser coerente com o que está escrito no seu projeto, e muito do que precisa ser 

explicado já está escrito no projeto. 

 

O QUE ESCREVO NO DESENHO? Em poucas palavras, entre duas a três linhas, diga 

de que tipo de pesquisa se trata, de como os dados serão coletados e quem serão os 

participantes da pesquisa. Algo como: Pesquisa transversal quantitativa, envolvendo 

estudantes do ensino superior. Os dados serão coletados através de entrevista e analisados 

após a inclusão no Excell. 

 

FINANCIAMENTO: Se você vai arcar com as despesas da pesquisa escreva 

financiamento próprio, se for uma empresa ou órgão governamental especifique. 

 

O QUE SÃO PALAVRAS–CHAVE: São palavras que facilitam a busca do seu assunto, 

ideal é colocar entre 3 e 5 palavras. Se você é da área da saúde pesquise no DECS 

(http://decs.bvs.br/).  

 

TERMINOU A PÁGINA 3 – SALVE A PÁGINA!!! 

 

O QUE ESCREVO NO RESUMO? Esse você já sabe, como para um de artigo 

científico ou o seu TCC. Mencione o problema de pesquisa, os objetivos e a metodologia 

da pesquisa: população, procedimentos de coleta e de análise de dados, etc. 

 

O QUE EU ESCREVO NA INTRODUÇÃO? Contextualize a sua pesquisa, incluindo 

artigos que embasam o problema a ser investigado. Pode apresentar as justificativas 

acadêmicas e sociais que impulsionaram a escolha do estudo. 

 

http://decs.bvs.br/


                                                             
 

O QUE É HIPÓTESE? Nem todos os trabalhos possuem uma hipótese, ou seja, a ideia 

dos resultados que serão encontrados no fim da pesquisa. Caso seu trabalho não possua 

hipótese coloque que não ser aplica (converse com o professor orientador). 

 

OBJETIVO PRIMÁRIO: é o objetivo que responde a minha investigação, responde a 

minha dúvida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: são todas as etapas que o pesquisador vai passar durante 
a sua pesquisa para encontrar a resposta para sua dúvida. Desde o embasamento teórico, 
construção do instrumento de coleta de dados, por exemplo. 

 

O QUE ESCREVO NA METODOLOGIA? A metodologia é muito importante para a 

qualidade da sua pesquisa. É neste espaço que você justifica as suas escolhas: qual a 

população/amostra que irá estudar (se for o caso); como fará o recrutamento desta 

população; como conduzirá o convite para a participação na pesquisa; quais serão os 

procedimentos para coleta de dados (inclua o local, horário, tempo previsto, detalhes de 

como os dados serão coletados como gravar áudio, imagem, fotografia,...); inclua sobre 

como manter a confidencialidade e o sigilo. 

 

O QUE SÃO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO? Descreva aqui quais os requisitos para 

participar da sua pesquisa (por exemplo: mulheres, acima dos 40 anos, com fibromialgia. 

Outro exemplo: adolescentes entre 14 e 17 anos, estudantes do ensino médio das escolas 

públicas do município X). Deixando claro quem pode participar. 

 

O QUE SÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO? Pense nos participantes incluídos, e quais 

destes não poderão participar do estudo. No exemplo dado acima das mulheres: não 

escreva homens, acima dos 40 anos, porque só mulheres foram incluídas na pesquisa, mas 

pode ser que entre estas mulheres você gostaria de excluir as que apresentem histórico de 

fratura óssea, sendo o seu critério de exclusão: participantes que apresentem histórico de 

fratura óssea. Caso não existam critérios de exclusão escreva que não existem.  

 

O QUE ESCREVO EM RISCOS? Toda pesquisa apresenta algum tipo de risco ao 

participante que deve ser esclarecido, pode ser um constrangimento durante a aplicação 

de um questionário, o medo de perder o emprego, o medo do sigilo não ser mantido, uma 

provável dor muscular durante um exame físico, são exemplos de riscos. Aqui você deve 

mencionar o que fará para minimizar estes riscos, como fará o atendimento em caso de 

alguma intercorrência e mesmo para onde encaminhar este participante.  

 

O QUE ESCREVO EM BENEFÍCIOS? Toda pesquisa deve buscar um benefício, seja 

diretamente ao participante da pesquisa, seja a comunidade como um todo.  



                                                             
 

 

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS: descreva os procedimentos que serão 

realizados para a análise de dados, quais os testes paramétricos ou não serão utilizados. 

 

O QUE É DESFECHO PRIMÁRIO? O que você espera realizando esta pesquisa? Qual 

o seu objetivo? Qual o benefício quando se trata de participantes? 

 

O QUE É DESFECHO SECUNDÁRIO? Qual o benefício que você espera alcançar 

para a comunidade com está pesquisa? 

 

TAMANHO DA AMOSTRA: Lembre que o tamanho da sua amostra final nunca deve 

ser superior ao tamanho que você calculou no projeto, necessitando de nova ementa para 

aumentar este número. O ideal é que você pense numa amostra representativa da 

população estudada, caso seja por exemplo, um levantamento epidemiológico. Mas leia 

a cartilha dos direitos do participante da pesquisa para ter ciência da sua responsabilidade. 

 

TERMINOU A PÁGINA 4 – SALVE A PÁGINA!!! 

 

HAVERÁ FONTES SECUNDÁRIAS? Escreva aqui se você buscará dados em 

prontuários, dados demográficos, por exemplo. Justifique como esses dados serão 

mantidos em sigilo, caso não sejam públicos. 

 

Se haverá intervenção nessa etapa você deve explicar a intervenção. Por exemplo: 

avaliação física, avaliação bucal, se todos os participantes passarão pelo mesmo tipo de 

intervenção ou não. 

 

O ESTUDO É MULTICÊNTRICO? Isso quer dizer que um protocolo único será 

replicado em outras instituições na íntegra, e possuirá pesquisadores responsáveis em 

cada centro de pesquisa que devem submeter o projeto em cada centro específico. 

 

O ESTUDO possui instituição COPARTICIPANTE? Isso quer dizer que uma parte 

do estudo pode acontecer em outra instituição, mas haverá um pesquisador responsável. 

 

HAVERÁ ARMAZENAMENTO DE AMOSTRA? Explicar onde, por quanto tempo 

e como essa amostra será protegida. Além da justificativa de porque haverá 

armazenamento. 

 



                                                             
 

CRONOGRAMA. Deve ser o mesmo do apresentado no projeto. Explique as etapas da 

pesquisa e o tempo estipulado para cada etapa. Lembre-se de que a coleta de dados não 

pode ocorrer antes da aprovação do projeto pelo CEP. 

 

ORÇAMENTO. Deve ser o mesmo do apresentado no projeto. Explique o custo 

financeiro da pesquisa em despesas de custeio e investimento. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Liste todos os autores citados nos tópicos 

anteriores da página da Plataforma Brasil, conforme mencionou no projeto. 

 

TERMINOU A PÁGINA 5 – SALVE A PÁGINA!!! 

 

 E assim a página de rosto será gerada, e você poderá anexar todos os documentos 

necessários que justifiquem a sua pesquisa. 

 

 

Desejamos a você uma significativa pesquisa! 

 

Atenciosamente. 
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