
Comitê de Ética em Pesquisa-CEP-2018.  

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGESTÃO DE MODELO DE PROJETO DE PESQUISA A SER SUBMETIDO AO 
CEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 



Comitê de Ética em Pesquisa-CEP-2018.  

Capa 
 

Deve conter todos os elementos necessários à sua identificação (título do 

projeto, nome(s) do(s) pesquisador(es), titulação, instituição proponente, data, 

etc), conforme modelo padrão disponível no “Manual para apresentação de 

trabalhos acadêmicos da Universidade Católica de Brasília”, que pode ser 

encontrado no link a seguir: 

http://www.biblioteca.ucb.br/arquivos/manual_apresentacao_trabalhos_academicos.pdf 
 
 
 

Sumário 

Enumeração das principais divisões e subdivisões do trabalho; na ordem e na 

forma em que se encontram escritas no texto e acompanhadas dos números 

das respectivas páginas. 

Resumo 

Trata-se do Resumo do Projeto. 

 

 
Introdução 

Trata-se de revisão da literatura sobre o tema abordado, com eventuais 

conceituações de termos importantes. Trata-se, portanto, da fundamentação 

teórica da pesquisa, com base em uma revisão bibliográfica consistente e 

atualizada sobre o tema do estudo. Ainda, na introdução deve ser apresentada 

a importância do que se pretende pesquisar, destacando sua relevância social 

no campo de atuação do pesquisador. 

http://www.biblioteca.ucb.br/arquivos/manual_apresentacao_trabalhos_academicos.pdf
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Hipótese (s) 

Deve ser hipotetizada uma ideia a partir do que se pretende estudar e a 

teorização de uma relação entre o que será testado e as suposições dos 

possíveis desembaraços que poderão suceder após análises dos resultados. 

Suposições estas que poderão ou não ser confirmadas no final do estudo. 

 

 
Objetivos Geral e Específicos 

Tem a função de esclarecer o que se pretende atingir com a realização 

do trabalho como um todo, isto é, os propósitos da pesquisa. O objetivo geral 

é uma dimensão mais abrangente sobre o tema. Já os específicos deverão ser 

norteadores para situações particulares que também serão analisadas. 

 

 
Material e Métodos 

Devem estar expressos o(s) método(s) de investigação e análise(s) a ser 

empregado(s) na execução do trabalho, com linguagem, essencialmente, no 

futuro. Neste tópico devem ser apresentados, pontuadamente, todos os 

procedimentos a serem adotados no projeto, em forma de roteiro cronológico 

claro e detalhado das etapas necessárias e das respectivas atividades a serem 

executadas. O plano de trabalho deverá conter uma proposta de abordagem 

realista e exequível, valorizando: conceitos, palavras-chave, ideias principais, o 

problema da pesquisa, os objetivos e a hipótese. 

  

1. Classificar o estudo: 

- Por objetivo (Ex: retrospectivo, observacional, exploratório, descritivo, 

qualitativo, quantitativo, caso-controle, etc.); 

- Pelos procedimentos (Ex: abordagem direta e indireta, ); 



Comitê de Ética em Pesquisa-CEP-2018.  

- Pelo objeto (Ex: bibliográfica, de laboratório, pesquisa de campo, 

pesquisa clínica, etc.) 

A classificação da pesquisa é importante para que o pesquisador 

perceba em detalhes as características do trabalho que ele mesmo irá 

desenvolver. Também proporciona que o pesquisador trabalhe de maneira 

mais acertada e eficaz durante suas investigações. 

 

2. Definir o tamanho e características da amostra: 

O tamanho da amostra deve ser definido, consubstanciadamente, com 

embasamento que pode ser estatístico, de literatura, entre outros e levando 

em consideração a utilização do número mínimo de participantes de pesquisa 

que torne o estudo reprodutível da população e fidedigno.  

É necessário detalhar, como tópicos a parte,  os critérios utilizados para 

a seleção e inclusão dos indivíduos e também, no caso de já estarem incluídos 

no estudo, os critérios que levariam a exclusão do participante da pesquisa. 

Critérios de inclusão tais como: tamanho, faixa etária, sexo, cor/raça 

(classificação do IBGE) e etnia, orientação sexual e identidade de gênero, 

classes e grupos sociais, e outras que sejam pertinentes à descrição da 

população e que possam, de fato, ser significativas para a análise ética da 

pesquisa. Na ausência da delimitação da população, deve ser apresentada 

justificativa para a não apresentação da descrição, e quando for o caso, das 

razões para a utilização de grupos vulneráveis. Critérios de exclusão: devem 

ser apresentados de acordo com as exigências da metodologia a ser utilizada. 

Não sendo caracterizados pela simples negativa dos critérios de inclusão. 

Ainda, deve ser mencionado o plano de recrutamento dos participantes de 

pesquisa. 
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3. Fazer a opção metodológica: 

A escolha da metodologia é de fundamental importância, pois a partir 

da utilização dos métodos mais adequados e eficazes, para o objeto da 

pesquisa em questão, é que os objetivos propostos poderão ser alcançados. 

Aqui deverão ser detalhados todos os métodos que serão utilizados, em ordem 

cronológica. Ainda, deve ser expresso aqui expresso o local de realização da 

pesquisa: com detalhamento das instalações, dos serviços, centros, 

comunidades e instituições nas quais se processarão as várias etapas da 

pesquisa. Em caso de estudos nacionais ou internacionais multicêntricos, deve 

ser apresentada lista de centros brasileiros participantes, constando o nome 

do pesquisador responsável, Instituição, Unidade Federativa (UF) a que a 

Instituição pertence e o CEP responsável pelo acompanhamento do estudo em 

cada um dos centros. Em caso de estudos das Ciências Sociais e Humanas, o 

pesquisador, quando for o caso, deve descrever o campo da pesquisa, 

caracterizando-o geográfica, social e/ou culturalmente, conforme o caso. 

Explicitar o tratamento analítico que será utilizado para tratamento e análise 

dos dados. 

OBS: Todos os instrumentos que serão utilizados na pesquisa deverão 

estar anexados ao projeto. Ex: entrevistas, questionários, folhetos, informes, 

etc. Sugere-se uma clara separação dos PROCEDIMENTOS DE COLETA DE 

DADOS dos INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS. 

 

Riscos e Benefícios 

Expor o(s) risco(s) que os indivíduos que participarão da pesquisa 

estarão expostos, avaliar sua gradação, e descrever as medidas para a 

minimização dos riscos e proteção do participante da pesquisa. Devem estar 

claras as medidas para assegurar os necessários cuidados, no caso de danos 
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aos indivíduos e os possíveis benefícios, diretos e/ou indiretos, para a 

população estudada e para a sociedade. Os critérios que levem ao 

encerramento ou suspensão de pesquisa antes do tempo previsto devem ser 

explicitados, quando oportuno. Em relação aos resultados do estudo e sua 

divulgação, deve ser garantido pelo pesquisador que os resultados do estudo 

serão divulgados para os participantes da pesquisa e instituições que 

colaboraram com a pesquisa, e que serão encaminhados para publicação, 

com os devidos créditos aos autores. Deve ser garantido ao participante de 

pesquisa que ele poderá abandonar a pesquisa a qualquer momento e sem 

nenhum prejuízo. 

Desfechos Primários e Secundários 

 Descrever quais são os resultados esperados 
 

 
Cronograma 

Prospecção das atividades (etapas) a serem desenvolvidas na execução 

do trabalho, com periodicidade mínima mensal, com compromisso explícito 

do pesquisador de que a pesquisa somente será iniciada a partir da 

aprovação pelo Sistema CEP-CONEP.  Sugere-se que o início da coleta de dados 

seja prevista para 30-40 dias após a data da reunião na qual o projeto será 

avaliado. Sugere-se, também, que a forma de apresentação do Conograma no 

Projeto Detalhado seja idêntica a que será preenchida no Formulário de 

Informações Básicas da Plataforma Brasil. 

 

Orçamento 

Deve relacionar materiais necessários ao desenvolvimento do trabalho 

indicando o custo de cada item. Detalhar os recursos, fontes e destinação; 

forma e valor da remuneração do pesquisador (apresentar em moeda nacional 
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ou, quando em moeda estrangeira, com o valor do câmbio oficial em Real, 

obtido no período da proposição da pesquisa). Apresentar, ainda, previsão de 

de despesas com o participante e seus acompanhantes, quando necessário, 

tais como transporte, alimentação etc. 

OBS: É ressaltado que nenhum ônus da pesquisa deverá ser repassado ao 

participante de pesquisa. Em casos de pesquisas na área da saúde, não pode 

haver oneração do Sistema Público de Saúde (SUS) e nem de convênios 

privados que o voluntário possua e, portanto, é necessário que haja garantia 

que todo o custo da pesquisa é de responsabilidade do pesquisador. 

 

 
Referências 

Devem constar todos os documentos citados ao longo do trabalho, 

seguindo normas da ABNT (NBR 6023). 


