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Preciso submeter meu projeto 
a um Comitê de Ética?



Leituras sugeridas

• Resoluções CNS 466/2012 e 510/2016 
• Declaração de Helsinki
• Code of Ethics for Young Scientists (WEF)
• Vera Menezes
• Alba Zaluar
• Emil A. Sobottka













http://www.livraria.ufs.br/produto/documentacao-sociolinguistica-coleta-de-dados-e-etica-em-pesquisa/





Preciso submeter meu projeto a um 
Comitê de Ética?
Sim
• Toda pesquisa envolvendo 

humanos têm riscos
• As regras devem ser as 

mesmas para todos os 
campos da ciência

Não
• Pesquisa com humanos é 

diferente de pesquisa em 
humanos

• Ciências humanas têm 
especificidades que não são 
compatíveis com as 
demandas da CEP/CONEP



Submetendo o projeto





Cadastro na Plataforma Brasil
• Cadastro do Pesquisador – informações necessárias

• Documento de identidade escaneado (jpg)
• Link do currículo lattes
• Foto recente (jpeg)
• CNPJ da sua instituição

• Dicas:
• Salve os arquivos com o nome exato do item, sem espaço em branco (usar ”_”)
• Formato dos arquivos: *.pdf ou *.jpg (com atenção ao tamanho)
• O CNPJ da instituição só pode ser cadastrado uma vez (e o nome que aparece às vezes não é 

o da sua unidade acadêmica)
• Tenha todas as informações e arquivos em mãos para o cadastro, o sistema não avança sem o 

preenchimento completo
• Se o cadastro for realizado até o fim, você receberá um e-mail de 

confirmação
• Todos os membros da equipe precisam estar cadastrados



Registrando o projeto



Tenha tudo em mãos!

• Projeto de pesquisa
• Instrumentos de coleta de dados

• Questionários 
• Roteiros de entrevista 
• Fichas sociais
• Testes experimentais

• Autorização das instituições onde os dados serão coletados
• Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e/ou Termo 

de assentimento livre e esclarecido (TALE)



Clique em Sim 

Preencha o campo se outra pessoa (já 
cadastrada) poderá preencher também

Adicione a equipe da pesquisa (se houver)
Todos devem já estar  cadastrados

Selecione a instituição de pesquisa (é a 
mesma que você informou no cadastro)

Informe se o estudo é internacional



Clique na área do conhecimento 
da pesquisa
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Escreva o título público da pesquisa 
(ficará acessível para consulta pública)

Usado em casos de pesquisa envolvendo sigilo ou patente

Escreva o título oficial da pesquisa 
(pode ser o mesmo título público, se não envolver sigilo)

Preencha com nãose você não for o pesquisador principal
Se você for, preencha sime os dados serão automaticamente 

resgatados do seu cadastro
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Desenho de estudo

Descritivo

Correlacional Observacional

Analítico

Observacional Experimental 



Interferência do pesquisador

• Estudo experimental • Estudo observacional



Quanto ao resultado

• Descritivo
• Descreve comportamentos e 

características de um grupo

• Analítico
• Verifica uma hipótese de 

pesquisa
• Dois grupos

• Caso/controle
• Independentes



• Controlado
• Dois grupos

• Caso
• Controle

• Comparativo
• Dois grupos

• Independentes

• Não controlado
• Um único grupo

Grau de controle



Quanto ao tempo da coleta de dados

• Estudo retrospectivo
• Os dados já estão coletados
• Efeito -> Causa

• Estudo prospectivo
• Os dados serão coletados
• Causa -> Efeito



Como a observação será feita

• Transversal
• Um único momento
• “foto”

• Longitudinal
• Dois ou mais momentos
• ”filme”



Estudos analíticos observacionais

• Há grupo controle e proposição de hipótese
• Os participantes já pertencem ao grupo antes da pesquisa
• O pesquisador não intervém

• Exemplo:
• Hipótese: Alunos da noite têm menores médias
• Observação das médias dos alunos da turma da noite (caso) e da 

turma da manhã (controle)



Estudos descritivos correlacionais

• Investigação entre as relações ou as associações entre 
variáveis, e não relações de causa e efeito

• Transversais e descritivos
• Força e direção das associações:

• Como nos estudos experimentais, as variáveis são classificadas como 
independente (preditiva) e dependente (resultado)

• Mas, diferentemente dos estudos experimentais, não houve 
manipulação



Estudos experimentais

• Os participantes são divididos em grupos controle e 
experimental

• O grupo controle não recebe a influência da variável independente
• O grupo experimental recebe a influência da variável independente

• A relação causa-efeito é determinada pela comparação entre 
os grupos



Resumindo
• Resultado

• Descritivo, analítico
• Controle e manipulação do pesquisador:

• Observacional, correlacional, quase-experimental, experimental
• Unidade de análise:

• Individual (caso-controle), populacional (ecológico)
• Tempo de referência:

• Prospectivo, retrospectivo
• Período do segmento:

• Transversal, longitudinal
• Amostragem:

• Aleatorizada, não aleatorizada
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Não considerar bolsa de estudos 
(Capes, CNPq, FAPITEC, etc. como 
financiamento)

Adicionar palavras-chave
(auxiliam no processo de designação de pareceristase 

outras indexações)

Descrever o desenho do estudo, a partir das características de controle, resultado, 
amostragem, unidade de análise, tempo de referência e período de segmentação
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Escreva o resumo, seguindo o 
padrão de redação científica

Problematização e  revisão da 
literatura (estado da arte)

Resposta provisória ao problema de 
pesquisa
• Tempo indicativo

Objetivo principal (relacionado com o 
envolvimento de seres humanos na 
pesquisa)

Preenchimento facultativo

4000 caracteres = 2 páginas

Todas essas informações devem ser retiradas do projeto de pesquisa!
• Copiar e colar
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Detalhar o método (coleta, variáveis, 
amostra, escopo temporal e geográfico, 
etc.) e os cuidados éticos

Especificar como serão selecionados os 
participantes e os cuidados éticos

Especificar como serão excluídos os 
participantes e os cuidados éticos

Toda pesquisa envolvendo humanos têm riscos!



Riscos e benefícios

Riscos
• Que riscos correm ao 

participar da pesquisa?

Benefícios
• O que ganham com a 

participação na pesquisa?

Toda pesquisa envolvendo humanos têm riscos
Distribuição equitativa entre riscos e benefícios

Risco mínimo
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Especificar tratamento dos dados (técnicas de 
redução de dados, variáveis dependentes, 
independentes e de controle, modelo estatístico, 
etc.). Considerar os cuidados éticos



O que é desfecho de pesquisa?

• O principal resultado que é medido no final de um estudo para 
determinar se uma abordagem experimental específica 
funcionou. 

• Se a pesquisa tem desenho observacional ou correlacional, o 
desfecho converge com a hipótese 
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Número de participantes

Início da coleta deve ser posterior à 
aprovação (parecer consubstanciado)

Sugestão: 60 dias após a submissão

Adicionar países dos participantes
(atenção aos recrutamentos 
dinamizados pela internet)
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Outras bases de dados 
serão utilizadas?
- IBGE
- Censo INEP
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Tipos de dados:

• Primários
• O pesquisador vai a campo coletá-los e sistematizá-los

• Entrevistas, observações, experimentos
• (juntar documentos)

• Secundários
• Dados coletados por outros ou pelo próprio pesquisador para outros 

fins
• Censos, Microdados (IBGE, INEP)
• Resultados publicados em outros estudos (sistematização, estudos de revisão)
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Número de participantes

Detalhamento das células sociais 
e as ações realizadas
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Equipe

• Estudo unicêntrico
• Os integrantes do projeto pertencem à mesma instituição de pesquisa

• Estudo multicêntrico
• Estudo cooperativo entre diversas instituições
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Sugestão: 60 dias após a submissão

Outras instituições participam?
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A dispensa do TCLE é possível, desde que 
seja especificado o processo de 
consentimento

Bancos de dados linguísticos
(Resolução em tramitação)

As atividades somente serão iniciadas após 
a aprovação CEP

Especificar o orçamento

Listar bibliografia
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• Imprima a folha de rosto, que terá 
informações personalizadas do projeto

• Colete a assinatura do coordenador do 
programa de pós-graduação ou diretor 

do instituto de pesquisa
• Assine e date

• Anexe a folha de rosto
• Anexe o TCLE/TALE

• Anexe o projeto
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Precisa de sigilo? Se sim, por quanto tempo?

Clique em aceitar Clique em enviar

Leia atentamente os compromissos e, se estiver de acordo, aceite os termos



Tarefa cumprida!!!!
Acompanhar a tramitação na Plataforma Brasil
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