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Universidade Católica de Brasília – UCB
Pró-Reitoria Acadêmica

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Inovação - CGDI
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP

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)

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

apenas uma vez.

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.

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
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