
 

Para submeter trabalhos ao Comitê de Ética e Pesquisa CEP- UNIDEP 
seguem algumas orientações: 

 

1. Antes de acessar o site da Plataforma Brasil saiba que deve possuir cadastro na 
plataforma lattes: http://lattes.cnpq.br/ e estar de posse de alguns documentos pessoais. 

 

2. Faça     o     cadastro     na      Plataforma      Brasil      pelo      link      de   
acesso: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf, não esquecendo de colocar seu 
vínculo institucional (CNPJ 03.420.225/0001-95). Este vínculo é importante para o 
direcionamento do Sistema CONEP a Instituição de origem. 

 

Figura 1. Página principal. 
 

Figura 2. Inclusão do vínculo institucional nos dados do pesquisador. 



 

 
3. Aprenda a navegar na página principal da Plataforma Brasil. Nas Abas azul escuro 

você pode pesquisar sobre Resoluções e Normas do Sistema CONEP (as principais 
Resolução 466/2012, Resolução 510/2016 e a Norma Operacional 001/2013), 
consultar a existência de Comitês de ética, ter acesso as Cartas circulares (com 
orientações mais específicas como a 166/2018 que trata de Relato de Caso). As abas 
verde-escuro apresentam os Manuais de uso da Plataforma (usuários e CEP), além de 
perguntas e respostas mais frequentes. Nas abas amarelas pode pesquisar se pesquisas 
foram aprovadas buscando pelo nome da pesquisa ou pelo CAAE. Nas abas verde- 
claro você tem acesso a CONEP e a Plataforma Brasil através de e-mails e um chat, 
para orientações e dúvidas. E na aba azul claro informações ao participante da 
pesquisa (antes denominado sujeito da pesquisa). 

 
 

Figura 3. Apresentação da Página principal: Da esquerda para a direita: Aba azul escuro, aba verde escuro, 
Aba amarela, Aba verde clara e Aba azul claro. 

 
 
 
4. Para a submissão de trabalhos deve abrir a ABA superior descrita como 

PESQUISADOR, onde pode incluir um novo trabalho ou ver um trabalho já 
submetido. Caso volte a inserir os dados da pesquisa entre em PROJETO 
ANTERIOR. 

 
Preencha os dados da primeira página. Caso queira delegar o preenchimento a outra 

pessoa lembre que o participante deve possuir o registro na plataforma também, sendo 
encontrado pelo CPF. Estejam atentos que o pesquisador principal deve ser o Orientador 
(professor vinculado a instituição), alunos de graduação não estão autorizados a serem 
pesquisadores principais. Essa página deve ser preenchida pelo orientador. Lembre-se de 
incluir a instituição proponente (a aba só abrirá se incluir nos seus dados a instituição). 



 

 
 

 
Figura 4. Aba Pesquisador. 

 
 
 

 

Figura 5. Inclusão de assistentes a pesquisa. 
 

Salve a primeira página ou continua a responder. 
 

Na página 2 há um questionamento se a pesquisa precisa ser enviada a CONEP 
ou ao CEP, responda corretamente, assim a pesquisa é enviada ao local correto de 
avaliação, em caso de dúvida busque a Carta circular 172/2017. 



 

 

 
Figura 6. Área temática, página 2. 

 
 
 

As demais páginas devem ser preenchidas após a confecção do projeto de 
pesquisa, como disposto na página da instituição: https://www.unidep.edu.br/sites/cep – 
Documentos e orientações. 

 

 

Figura 7. Página institucional. 



 

 
 

 
Figura 8. Página da Pesquisa UNIDEP. 

 
 

Figura 9. Página do CEP-UNIDEP, com aba de documentos a serem pesquisados. 
 
 
 
 

Após o preenchimento de 5 páginas na Plataforma Brasil abrirá a página que 
contém a página de rosto, a ser assinada pela reitora do UNIDEP. 



 

 

 
Figura 10. Página de acesso a Folha de rosto para ser impressa e recolher a assinatura do representante 
institucional. 

 
 
 

Para a assinatura da Reitoria siga o seguinte trâmite da figura 11 e 12. Sendo que 
a figura 11 está ligada diretamente ao ensino, como por exemplo o TCC. 

 
 

 
Figura 11. Trâmite para recolher assinatura de Folha de Rosto de Pesquisas relacionadas ao ensino. 

 
 

Quando a pesquisa não estiver relacionada diretamente a uma disciplina, e precisar 
ser institucionalizada via COOPEX, o trâmite deve ser como explicado na figura 12. 



 

 

 
Figura 12. Trâmite para recolher assinatura de Folha de Rosto de Pesquisas que devem ser 
institucionalizadas via COOPEX. 

 
 

Além da folha de rosto outros documentos devem ser anexados na página 5 da 
Plataforma Brasil, esteja atento para os de caráter obrigatório. 

 
São considerados obrigatórios os seguintes documentos: 

 
 Projeto, 
 Folha de rosto 
 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 Termo de Assentimento - TA (caso haja participantes menores de 18 anos e 

alfabetizados) 
 Instrumento de coleta de dados (se for um questionário dê preferência para 

questionários já validados, ou seja, já utilizados em outras pesquisas) 
 Termo de anuência institucional, caso for utilizar do espaço ou equipamentos e 

materiais da instituição UNIDEP, ou outra instituição (clínicas de saúde, secretarias 
de saúde e educação, por exemplo). 

 Cronograma e Orçamento (anexados no projeto ou incluídos separadamente). 
 

Estes documentos possuem orientação de como preenche-los no site do Centro 
Universitário de Pato Branco - UNIDEP: https://www.unidep.edu.br/sites/cep. 

Antes de concluir a submissão confira no nosso check list se os seus documentos estão 
como a orientação da Resolução 466/2012 e 510/2016, bem como a Norma Operacional 
001/2013. Lembrando que o preenchimento do projeto deve ser feito com cuidado. Em 
caso de ainda possuir alguma dúvida procure o CEP-UNIDEP. 

Seja coerente entre o que descrever no projeto e na Plataforma Brasil. Lembre-se que 
os membros de um CEP devem ser várias áreas do ensino, e, assim como os participantes 
da pesquisa, devem ser esclarecidos sobre a pesquisa encaminhada, não deixando lacunas 
no entendimento. 



 

E, por fim, lembre que após a submissão existe uma tramitação dentro do Comitê de 
ética para apreciar a sua pesquisa, e que isto demanda tempo. 

 
 

Figura 13. Trâmite após a submissão do projeto para apreciação. 
 
 
 

Desejamos a você uma significativa pesquisa! 
 

Atenciosamente. 
 

 

Profa. Doutora Christiana Almeida Salvador Lima 
Coordenadora do CEP-UNIDEP 

cep@unidep.edu.br 
christiana.lima@unidep.edu.br 

+55 46 3220.3103 
(46) 99132-6028 


