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PROTOCOLOS DE PESQUISA 

 

Documentos necessários 

 

Conforme o item II.3 da Res. 466/12 – CNS o “Protocolo de Pesquisa é um documento 

contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentas, informações relativas ao 

sujeito da pesquisa, à quantificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis.” 

A composição documental do Protocolo de Pesquisa depende do tema escolhido para ser 

pesquisado e das fontes usadas para coleta de dados, adequadas ao desenvolvimento da pesquisa. 

Relacionamos abaixo a identificação das fontes mais usadas na pesquisa com o ser humano e 

a documentação exigida para compor o Protocolo de Pesquisa conforme a fonte de dados. 

Em relação aos arquivos a serem inseridos, siga esta orientação, divulgada em 26/05/2017 no 

site <http://www.cep.propesq.ufrn.br>, em relação ao padrão de documentação: 

“O CEP Central/UFRN informa a todos os pesquisadores que, a partir de 26 de maio 2017, os 

protocolos novos deverão seguir o que determina a Resolução CNS (Conselho Nacional de Saúde) nº 

466 de 2012 (e suas complementares) e a Norma Operacional nº 001 de 2013 CONEP (Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa), no tocante ao formato exigido da documentação enviada.  

A saber: No anexo II Lista de Checagem para Protocolo de Pesquisa da Norma Operacional nº. 

001, de 30 de setembro de 2013, que complementa a Resolução CNS nº 466/2012, lê-se em ‘01. 

Itens Obrigatórios para Protocolos de Pesquisa’:  

Todos os documentos anexados pelo pesquisador DEVEM POSSIBILITAR o uso dos recursos 

'Copiar' e 'Colar' em qualquer palavra ou trecho do texto.  

Observação: Quando o documento possuir assinatura e, por este motivo, estiver em ‘pdf’ que 

não possibilite o uso dos recursos 'Copiar' e 'Colar' em qualquer palavra ou trecho do texto, ou ainda 

em outro formato de arquivo que também não permita o uso de tal ferramenta, FAZ-SE NECESSÁRIA 

A APRESENTAÇÃO DESTE MESMO DOCUMENTO NA VERSÃO ‘DOC’ (word) ou seus similares 

(docx, odp), com exceção da Folha de Rosto. 

Requeremos ainda que os arquivos sejam inseridos de forma legível, em resolução e 

orientação compatíveis com a sua finalidade. Temos recebido vários protocolos de pesquisa com a 

documentação ilegível e/ou inserida em orientação que impossibilitam a leitura. Por essa razão, além 

de seguir a adequação do uso do recurso ‘Copiar’ e ‘Colar’, solicita-se também o melhoramento das 

condições de leitura dos documentos. 

O uso dessas ferramentas facilitará a análise dos protocolos de pesquisa por parte do CEP 

Central/UFRN. 

Agradecemos a compreensão, 

CEP Central/UFRN.” 

Portanto, com exceção da Folha de Rosto, para cada arquivo inserido que impossibilite o uso 

do recurso copiar e colar, outro documento igual, sem assinatura e, com a habilitação dos recursos 

copiar e colar em qualquer palavra ou trecho do texto, precisa ser incluído. Lembramos que o 
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TCLE/TALE, o Termo de Autorização para Uso de Imagens, o Termo de Autorização para Gravação 

de Voz e o Projeto na íntegra NÃO precisam de assinatura prévia.  

 

• IDENTIFICAÇÃO DA FONTE: “ser humano, de forma direta em sua totalidade” 

▪ Documento 1: Folha de Rosto. Documento gerado durante a submissão do protocolo na 

Plataforma Brasil. Para se evitar um conflito ético, o orientador ou o pesquisador não poderão assinar 

como responsável pela Instituição Proponente. Nesses casos, um outro responsável deverá assinar a 

Folha de Rosto. Por exemplo: vice-chefes, vice-coordenadores, vice-diretores; 

▪ Documento 2: Projeto submetido à Plataforma Brasil (PB Informações Básicas). Documento 

gerado automaticamente pela Plataforma Brasil, a cada novo envio do projeto ao CEP. Sempre que 

possível, as informações inseridas na Plataforma Brasil devem coincidir com aquelas constantes em 

outros documentos, sob pena de ser levantada pendência pelo colegiado do CEP. Exemplos de 

informações: objetivos, riscos e benefícios, número amostral, cronograma, orçamento, entre outras; 

▪ Documento 3: Projeto de pesquisa, elaborado pelo pesquisador na íntegra; 

▪ Documento 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Modelo 1); 

▪ Documento 5: Declaração do pesquisador informando que a coleta de dados não foi iniciada 

(Modelo2); 

▪ Documento 6: Carta de Anuência da Instituição Coparticipante, se for o caso (Modelo 3); 

▪ Documento 7: Autorização para gravação de voz, se for o caso (Modelo 4); 

▪ Documento 8: Autorização para gravação de imagem, se for o caso (Modelo 5); 

▪ Documento 9: Termo de Confidencialidade (Modelo 7); 

▪ Documento 10: Instrumento da pesquisa, se for o caso*; 

▪ Documento 11: Formulário CEP/UFRN (Modelo 9); 

▪ Documento 12: Orçamento financeiro (sempre que possível, coincidir com a informação 

inserida na Plataforma Brasil). Lembramos ainda que, se o orçamento fizer parte do arquivo do 

projeto na íntegra, a apresentação do orçamento como documento individual se torna dispensável; 

▪ Documento 13: Cronograma detalhado (sempre que possível, coincidir com a informação 

inserida na Plataforma Brasil). Atente que, após o envio do protocolo de pesquisa ao CEP, devem ser 

separados de dois a três meses para marcar o início da coleta de dados/arrolamento dos 

participantes. Contudo, caso o protocolo seja aprovado antes da data marcada, a pesquisa já pode 

ser iniciada. Lembramos ainda que, se o cronograma fizer parte do arquivo do projeto na íntegra, a 

apresentação do cronograma como documento individual se torna dispensável. 

 

* Atenção: caso seja usado como instrumento da pesquisa questionários, roteiros de entrevista ou 

formulário, o pesquisador deve informar, no projeto elaborado por ele, se esse questionário é validado 

ou se foi organizado para a atual pesquisa. Se o instrumento foi organizado para a atual pesquisa, o 

pesquisador deverá incluir no cronograma uma etapa para pré-teste do instrumento. 

  

• IDENTIFICAÇÃO DA FONTE: dados secundários de acesso restrito 
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Dados secundários são aqueles “contidos em registros feitos para outros propósitos que não 

o da pesquisa atual”. 

São exemplos de dados secundários de acesso restrito: prontuários médicos, censo, 

dados de internação, dados de avaliação de alunos, dados coletados em pesquisas anteriores 

e outros. 

Enfim, considerando os aspectos éticos de pesquisa com dados secundários, “independente 

da fonte e da natureza dos dados, todo dado/informação referente a humanos, para ser utilizado em 

pesquisa terá que contar com o consentimento da pessoa à qual o dado se refere” (Barros, SMO – XI 

Congresso Brasileiro de Informática da Saúde, 2009). 

O Protocolo de Pesquisa que tem essa fonte para a coleta de dados deverá ser composto 

pelos seguintes documentos: 

 

▪ Documento 1: Folha de Rosto. Documento gerado durante a submissão do protocolo na 

Plataforma Brasil. Para se evitar um conflito ético, o orientador ou o pesquisador não poderão assinar 

como responsável pela Instituição Proponente. Nesses casos, um outro responsável deverá assinar a 

Folha de Rosto. Por exemplo: vice-chefes, vice-coordenadores, vice-diretores; 

▪ Documento 2: Projeto submetido à Plataforma Brasil (PB Informações Básicas). 

Documento gerado automaticamente pela Plataforma Brasil, a cada novo envio do projeto ao CEP. 

Sempre que possível, as informações inseridas na Plataforma Brasil devem coincidir com aquelas 

constantes em outros documentos, sob pena de ser levantada pendência pelo colegiado do CEP. 

Exemplos de informações: objetivos, riscos e benefícios, número amostral, cronograma, orçamento, 

entre outras;  

▪ Documento 3: Projeto de pesquisa, elaborado pelo pesquisador, na íntegra; 

▪ Documento 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Modelo 1); 

▪ Documento 5: Declaração do pesquisador informando que a coleta de dados não foi 

iniciada (Modelo 2); 

▪ Documento 6: Carta de Anuência da Instituição Coparticipante, se for o caso (Modelo 1); 

▪ Documento 7: Termo de Concessão (Modelo 6); 

▪ Documento 8: Termo de Confidencialidade (Modelo 7); 

▪ Documento 9: Justificativa para dispensa do TCLE, se for o caso* (Modelo 8); 

▪ Documento 10: Formulário CEP/UFRN (Modelo 9). 

▪ Documento 11: Orçamento financeiro (sempre que possível, coincidir com a informações 

inseridas na Plataforma Brasil). Lembramos ainda que, se o orçamento fizer parte do arquivo 

do projeto na íntegra, a apresentação do orçamento como documento individual se torna 

dispensável; 

▪ Documento 12: Cronograma detalhado (sempre que possível, coincidir com a informação 

inserida na Plataforma Brasil). Atente que, após o envio do protocolo de pesquisa ao CEP, 

devem ser separados de dois a três meses para marcar o início da coleta de 

dados/arrolamento dos participantes. Contudo, caso o protocolo seja aprovado antes da data 

marcada, a pesquisa já pode ser iniciada. Lembramos ainda que, se o cronograma fizer parte 



Página 4 de 5 

 

do arquivo do projeto na íntegra, a apresentação do cronograma como documento individual 

se torna dispensável. 

 

* Atenção: em caso de impossibilidade de obtenção do TCLE específico para a pesquisa atual, como 

por exemplo sujeito falecido ou não localizado, a justificativa apresentada será apreciada pelo CEP, 

que dispensará ou não o TCLE individual. 

 

• IDENTIFICAÇÃO DA FONTE: material biológico humano armazenado 

São considerados “material biológico humano: espécimes, amostras e alíquotas de material 

original e seus componentes fracionados” (Resolução 441/11, art. 1º, item III – CNS). 

A pesquisa que terá como fontes para a coleta de dados o material biológico humano 

armazenado deverá apresentar um Protocolo de Pesquisa com composição documental 

semelhante àquela para dados secundários de acesso restrito. Contudo, alguns documentos 

devem ser acrescentados, sendo o protocolo de pesquisa composto assim: 

 

▪ Documento 1: Folha de Rosto. Documento gerado durante a submissão do protocolo na 

Plataforma Brasil. Para se evitar um conflito ético, o orientador ou o pesquisador não poderão assinar 

como responsável pela Instituição Proponente. Nesses casos, um outro responsável deverá assinar a 

Folha de Rosto. Por exemplo: vice-chefes, vice-coordenadores, vice-diretores; 

▪ Documento 2: Projeto submetido à Plataforma Brasil (PB Informações Básicas). 

Documento gerado automaticamente pela Plataforma Brasil, a cada novo envio do projeto ao CEP. 

Sempre que possível, as informações inseridas na Plataforma Brasil devem coincidir com aquelas 

constantes em outros documentos, sob pena de ser levantada pendência pelo colegiado do CEP. 

Exemplos de informações: objetivos, riscos e benefícios, número amostral, cronograma, orçamento, 

entre outras;  

▪ Documento 3: Projeto de pesquisa, elaborado pelo pesquisador, na íntegra; 

▪ Documento 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Modelo 1); 

▪ Documento 5: Declaração do pesquisador informando que a coleta de dados não foi 

iniciada (Modelo 2); 

▪ Documento 6: Carta de Anuência da Instituição Coparticipante, se for o caso (Modelo 1); 

▪ Documento 7: Termo de Concessão (Modelo 6); 

▪ Documento 8: Termo de Confidencialidade (Modelo 7); 

▪ Documento 9: Justificativa para dispensa do TCLE, se for o caso* (Modelo 8); 

▪ Documento 10: Formulário CEP/UFRN (Modelo 9). 

▪ Documento 11: Orçamento financeiro (sempre que possível, coincidir com as informações 

inseridas na Plataforma Brasil). Lembramos ainda que, se o orçamento fizer parte do arquivo do 

projeto na íntegra, a apresentação do orçamento como documento individual se torna dispensável; 

▪ Documento 12: Cronograma detalhado (sempre que possível, coincidir com a informação 

inserida na Plataforma Brasil). Atente que, após o envio do protocolo de pesquisa ao CEP, devem ser 

separados de dois a três meses para marcar o início da coleta de dados/arrolamento dos 
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participantes. Contudo, caso o protocolo seja aprovado antes da data marcada, a pesquisa já pode 

ser iniciada. Lembramos ainda que, se o cronograma fizer parte do arquivo do projeto na íntegra, a 

apresentação do cronograma como documento individual se torna dispensável; 

▪ Documento 13: Termo de Guarda de Material Biológico (Modelo 13); 

▪ Documento 14: Termo de Constituição de Biorrepositório (Modelo 14); 

▪ Documento 15: TCLE Biorrepositório (Modelo 15); 

▪ Documento 16: Declaração de Infraestrutura (Modelo 16); 

▪ Documento 17: Constituição ou participação em biorrespositório no exterior, se for o caso. 

   

Atenção: a CONEP ressalta que “não são as propostas de linhas de pesquisa que deverão ir ao 

CEP, e sim os projetos específicos, com seus respectivos protocolos, a serem desenvolvidos dentro 

dessas linhas ou programas”. 

 

Obs.1: estas informações não esgotam o assunto sobre IDENTIFICAÇÃO DA FONTE. 

Constituem, apenas, um guia com informações básicas para o pesquisador e abrangendo 

somente as fontes de dados mais comuns apresentadas nos protocolos submetidos a este 

CEP. 

Obs. 2: apresentamos neste site modelos para os documentos exigidos, os quais podem ser 

adaptados à natureza da pesquisa, se o pesquisador considera conveniente. No entanto, eles 

apresentam itens de acordo com a Res. 466/2012-CNS e necessários para serem aceitos por este 

CEP. 

 

CEP/UFRN 


