Breve Tutorial
sobre a
Plataforma
Brasil
1º Passo: Acessar a Plataforma Brasil no link: https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
Ao entrar no site, se não tiver cadastro na Plataforma será preciso criar um no campo
“Cadastre-se” (circulado em vermelho).

2º Passo: Cadastrar sua pesquisa.
Após realizar seu cadastro com informações pessoais, faça login e cadastre sua pesquisa clicando no campo
“Nova Submissão”

3º passo: Informações
Preliminares
A partir desta etapa você começará a
preencher informações a respeito da
sua pesquisa. Grande parte das
informações já estavam presentes
desde o projeto de ingresso, você
pode aproveitar isso.
Mas é recomendável que você
mantenha contato com seu
orientador/a para facilitar o
preenchimento.
Lembrando que é uma Plataforma do
Ministério da Saúde e muitos campos
não se aplicam às pesquisas das
Ciências Sociais e Humanidades.
Nestes casos, apenas preencha “não
se aplica”.

4º Passo:
Preenchimento
das demais
Informações
Conforme for avançando nas
etapas, lhe será solicitado que
informe eventuais riscos, benefícios
da pesquisa, se você utilizará
Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido ou Termo de Anuência
e outras informações sobre sua
pesquisa.
É recomendável que você leia
previamente a RESOLUÇÃO No
466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012
que regulamenta pesquisas
envolvendo seres humanos.

5º Passo: Anexos
Na última etapa do preenchimento você terá que
submeter seu projeto completo (pode ser o mesmo
utilizado para ingresso no PPGDS ou alguma outra
versão revisada) e demais anexos como TCLE, termo de
anuência, cronograma e/ou outros.

6º Passo: Acompanhamento e
Ajustes
A aprovação do Comitê de Ética não é imediata! Ao
concluir o quinto passo você concluiu apenas o
cadastramento de sua pesquisa. O Comitê irá analisar e
emitir um parecer. Mantenha-se atento à Plataforma
Brasil, acessando com frequência (de preferência toda
semana) e faça as correções que pedirem em diálogo com
seu orientador/a.

Dicas Gerais
●

Preencha com atenção cada campo, pois caso não ﬁque claro ou inconsistente algum campo o equívoco pode
implicar no retorno do projeto. Ou seja, mais duas ou três semanas entre cada correção, avaliação e parecer do
CEP (Comitê de Ética em Pesquisa).

●

Toda pesquisa envolve riscos. Então se submeter sem informar quais são os riscos de pesquisa é certo que
haverá retorno e você precisará corrigir isso. Discuta com seu orientador(a) quais são os riscos da sua pesquisa
e mencione ao menos um.

●

Todo o processo demora, mas não desista! Com as devidas correções e ajustes sua pesquisa será aprovada.

BOA SORTE!!

