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Quando eu devo submeter um projeto de pesquisa ao CEP? 

• Sempre que o projeto de pesquisa envolver seres humanos como sujeitos 

participantes da pesquisa! 



Qual o objetivo da análise do CEP?  

•Minimizar os riscos aos participantes da pesquisa.  

•Garantir os direitos dos participantes da pesquisa.  



Como o CEP/Ifes é formado?  

•O CEP/Ifes é um colegiado interdisciplinar e independente. 

•Representantes discentes, servidores administartivos e usuários. 

•As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente. 









Como submeto um projeto de pesquisa ao CEP/Ifes? 
 
  

•A submissão é exclusivamente online (Plataforma Brasil). 





Quem submeter o projeto? 
 
  

•GRADUAÇÃO – somente o  orientador 

 

•PÓS-GRADUAÇÃO – O orientador ou o aluno (incluindo obrigatoriamente o 

orientador como cópia para que ele acompanhe o projeto). 

 



Quais são os passos para a submissão? 
 
  

•Ler atentamente as Resoluções 466/2012 e 510/2016. 

 

•Atentar para os itens que devem estar bem explícitos na redação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE). 

 

•Atentar para o calendário de reuniões do CEP antes de elaborar o seu cronograma 

de execução das atividades de pesquisa. 



Checklist 

 
  •O projeto apresenta claramente o objetivo do trabalho? 

•A metodologia apresenta quem (e quantos) serão os participantes da pesquisa? 

•A metodologia apresenta claramente como será a participação?  

•A metodologia apresenta claramente onde será realizada?  

•A participação será gravada? Fotografada?  

•O que irá acontecer com os participantes da pesquisa que não aceitarem participar? 

•Quais são os RISCOS AOS PARTICIPANTES da pesquisa? Como esses riscos podem 

ser minimizados? 

 







O que eu devo incluir no  TCLE / TALE? 
 
  

• Preferencialmente redigido em forma de convite. 

• Justificativa, objetivos e métodos. 

• Linguagem adequada. 

• Possíveis riscos, providências e cautelas. 

• Liberdade ao participante de decider sobre sua participação  podendo 

retirar seu consentimento em qualquer momento. 

• Infomar que os dados da pesquisa serão guardados por 5 anos. 

• Sigilo e privacidade do participante. 

• Formas de acompanhamento e garantia de acesso aos resultados. 

• Ressarcimento (quando couber). 

• Informação do pesquisador (telefone, email e endereço). 

• Explicação do que é o CEP com contato (telefone, email e endereço). 

• Garantia de indenização de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

• Garantia de que o participante receberá uma via do TCLE. 

 

 

 




