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Recebe Projeto
Plataforma
Brasil

Inicio

Pesquisador
tem cadastro

Sim

Não

Cadastro do
Pesquisador

Cadastro de Novo
Projeto

Plataforma Brasil
acusa envio do
projeto ao CEP
Recusado pelo CEP

Obs. A plataforma Brasil permite que o
projeto seja devolvido ao pesquisador
apenas uma vez.

Pesquisador
verificar e corrigir
pendências
documentais

Devolução do projeto
ao Pesquisador
Responsavel

Analise
Documental
( Até 10 dias)

Documentos obrigatórios: folha de rosto, carta de
encaminhamento, termo de consentimento livre e esclarecido
(tcle), termo de assentimento (caso a pesquisa envolva
menores) e termo de anuência da coparticipante (disponível
em www.ucb.br/cep link: modelos de documentos)

Validação
Documental

Pesquisador deve
acompanhar a
Plataforma Brasil
independente da
notificação.

Aceito pelo CEP

Plataforma Brasil
Notifica
pesquisador do
aceito do projeto

Indicação de
Relator

Relator Aceita
Projeto?

não

Não Aceita

Sim

Envio pelo pesquisador de carta
resposta as pendências ao cep em até
30 dias. Resolução 466/12, item
x.3.6,x.3.8;cns norma operacional
001/13, item 2.2. E; regimento interno
art. 10 iv;art. 28

Pesquisador
Responde
pendências elencadas
no parecer do
colegiado

Relator avalia
projeto

Relatoria do
Projeto na
Reunião do
Colegiado

O pesquisador tem 30 dias para responder aos
quesitos formulados pelo cep em seu parecer
consubstanciado. Após esse prazo o projeto
será considerado retirado e posteriormente,
havendo interesse do pesquisador, deverá ser
apresentado novo protocolo e reiniciado o
processo de registro (res. Cns 466/12); cns
norma operacional 001/13, item 2.2. E.

Emissão
do parecer
consubstanciado do
Colegiado
Pendências

Aprovado

Não Aprovado

O pesquisador tem direito de submeter recurso
ao CEP/CONEP até 30 dias do parecer
consubstanciado do colegiado, via plataforma
Brasil.
Fim

