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Unidade Técnica Plataforma Brasil  

Como visualizar o Parecer (Pendente/Aprovado)?  
 

LEIA E FAÇA ATENTAMENTE OS PASSOS A SEGUIR: 

1- Primeiramente é preciso localizar o projeto; 

2 - Feito isso, clique no ícone da Lupa;  

3 – Será exibida uma tela contendo a Árvore de Arquivos (um organograma de pastas);  

4 - Cada pasta possui uma seta à esquerda. 

5 - Expanda a pasta PROJETO COMPLETO clicando NAS SETAS até localizar uma pasta chamada Apreciação 

(1,2,3... A depender da versão que estiver sendo apreciada – Nome do CEP responsável pela análise). 

6 - Encontrada esta pasta, clique na seta ao lado e será exibida uma outra pasta chamada Pareceres. 

7 - Clique sob pasta e à direita estarão dispostos o(s) parecer(es) para download. 

8 - Os documentos encontram-se em PDF com o nome: PARECER CONSUBSTANCIADO. 

9 - Arraste o bloco para a esquerda usando a barra de rolagem e verá a LUPA no canto direito em AÇÕES. 

10 - Clique na LUPA para BAIXAR o parecer. 

 

 

Como incluir as correções das pendências no Projeto de Pesquisa? 
 
Após acessado o Parecer, para proceder com correção das pendências é necessário acessar o projeto e 
verificar: 
 
Situação – “Pendência Emitida pelo CEP” ou “Pendência Documental Emitida pelo CEP” 
Localização – “Pesquisador Responsável” 
 
Visto isso, para finalizar as correções, o pesquisador deve se basear nas instruções relatadas no parecer e, 

após solucionadas as pendências, crie um documento em um editor de texto informando os dados que 

foram alterados, para facilitar a reanálise do CEP. Anexe este documento na transição da etapa 5/6 como 

OUTROS e avance para Enviar Projeto ao CEP, para que seja feita uma nova análise 

 

Obs.: Caso não estejam claras as solicitações da pendência, sugerimos que o Pesquisador 

Responsável entre em contato com o CEP que as pontuou! 

CLIQUE NA SETA PARA 

EXPRANDIR A PASTA 

BARRA DE 

ROLAGEM 


