
EMENDA AO PROJETO ORIGINAL 

O que é uma emenda?  

Emenda é toda proposta de modificação ao projeto original, encaminhada ao 

Sistema CEP/CONEP pela Plataforma Brasil, com a descrição e a justificativa 

das alterações. As emendas devem ser apresentadas de forma clara e sucinta, 

destacando nos documentos enviados os trechos modificados. A emenda será 

analisada pelas instâncias de sua aprovação final (CEP e/ou CONEP).  

As modificações propostas pelo pesquisador responsável não podem 

descaracterizar o estudo originalmente proposto e aprovado pelo Sistema CEP-

CONEP. Em geral, modificações substanciais no desenho do estudo, nas 

hipóteses, na metodologia e nos objetivos primários não podem ser 

consideradas emendas, devendo o pesquisador responsável submeter novo 

protocolo de pesquisa para ser analisado pelo Sistema CEP-CONEP.  

 

Quando posso submeter uma emenda na Plataforma Brasil?  

O pesquisador poderá submeter emendas apenas em pesquisas já aprovadas. 

O sistema permite o envio de uma emenda por vez, apresentando a opção 

novamente somente quando a análise ética da emenda anterior tiver sido 

finalizada. 

(Para auxílio e mais informações, favor acessar o site 

www.cep.propesq.ufrn.br, no caminho documentos/manuais Plataforma 

Brasil/submissão de emenda) 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMENDA: 

1. Anexar O FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE EMENDA (veja modelo 

abaixo e também no site www.cep.propesq.ufrn.br, no caminho 

DOCUMENTOS / Modelos de documentos necessários para submissão de 

protocolos de pesquisa; 

2. No caso de ser necessário inserir novos documentos para acompanhar a 

emenda, nomeá-los ao final com o termo “emenda”, para facilitar a visualização 

pelos relatores. Ex.: TCLE Emenda, Questionário Emenda, Projeto Emenda, 

etc... As alterações devem ser grafadas em cor da fonte vermelha. 

 

http://www.cep.propesq.ufrn.br/
http://www.cep.propesq.ufrn.br/


FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE EMENDA 

Título do projeto: xxxxx 

 

Pesquisador responsável: xxxxx 

 

CAAE: (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – Número do 

protocolo de recebimento do projeto no CEP (número obrigatório) 

 

Número do Parecer Consubstanciado: xxxxx 

 

 

Senhor Coordenador, 

 

Solicito Emenda ao protocolo de pesquisa aprovado sob o Parecer 

Consubstanciado xxx (número do parecer)/20xx (ano de liberação do parecer) 

para: 

 

 

1. Listar cada uma das solicitações e a respectiva justificativa. 

 

 

_____________________________ 

Assinatura 

(Nome do pesquisador responsável) 

(Cargo ou função do pesquisador responsável) 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMENDA: 

1. Anexar O FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE EMENDA; 

2. No caso de ser necessário inserir novos documentos para acompanhar a 

emenda, nomeá-los ao final com o termo “emenda”, para facilitar a visualização 

pelos relatores. Ex.: TCLE Emenda, Questionário Emenda, Projeto Emenda, 

etc... As alterações devem ser grafadas em cor da fonte vermelha. 


