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Folha de rosto plataforma brasil pdf

No dia 1º de #FolhadeRosto #PlataformaBrasil a Folha de Frente é um documento de apresentação obrigatório para apresentação do protocolo de pesquisa solicitado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, e é um período de compromisso para o pesquisador e a instituição
proponente. É o documento que prevê coerência jurídica no projeto porque identifica o pesquisador responsável, a instituição e o CEP que devem apresentar suas assinaturas e se comprometer com o cumprimento das normas e com as responsabilidades correspondentes. A folha de capa será gerada



automaticamente durante o processo de envio do protocolo de pesquisa com a Plataforma Brasil, e na etapa 5 a ser impressa, e na área onde os dados do pesquisador estão contidos devem ser datados e assinados. O pesquisador que possui vínculo com a Universidade de Araraquara - Uniara deve
preencher as seguintes informações sobre o prazo de compromisso para o responsável pela instituição e deve encaminhá-la ao Pró-Reitor de Graduação, Especialização e Extensão para coletar a assinatura do responsável. Responsável: Flávio Módolo; Cargo/função: Pró-reitor de graduação,
especialização e extensão; Os outros campos deixam em branco. Após a coleta de assinaturas, o pesquisador responsável deve acessar a Plataforma Brasil e novamente na etapa 5 da área especificada para anexar a primeira página. A primeira página é um documento de apresentação obrigatório
para apresentação do protocolo de pesquisa solicitado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP e é o período de compromisso do pesquisador e da instituição proponente. É o documento que prevê coerência jurídica no projeto porque identifica o pesquisador responsável, a instituição e
o CEP que devem apresentar suas assinaturas e se comprometer com o cumprimento das normas e com as responsabilidades correspondentes. A folha de capa será gerada automaticamente durante o processo de envio do protocolo de pesquisa com a Plataforma Brasil, e na etapa 5 a ser impressa,
e na área onde os dados do pesquisador estão contidos devem ser datados e assinados. O pesquisador deve assinar na parte superior da folha e na parte inferior, onde a instituição proponente é responsável, quem deve assinar é o diretor do departamento de pesquisa - DPQ, caso o pesquisador
esteja vinculado à UNIFAP. No caso de outra instituição, é o diretor máximo que prefere assinar. Vale lembrar que o Diretor do Departamento de Pesquisa da UNIFAP, só assinará a primeira página contra a apresentação do resumo do projeto e 02 (estradas) da frente, tendo-o o prazo de 48 horas para
entrega da folha assinada. Devido à pandemia Covid 19, as primeiras páginas devem ser enviadas assinadas pelo pesquisador juntamente com o resumo do projeto para e-mail de Documento de pesquisa – dpq@unifap.br A proposta é um documento de apresentação obrigatório para apresentação do
protocolo de pesquisa solicitado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP e é o período de compromisso do pesquisador e da instituição proponente. É o documento que prevê coerência jurídica no projeto porque identifica o pesquisador responsável, a instituição e o CEP que devem
apresentar suas assinaturas e se comprometer com o cumprimento das normas e com as responsabilidades correspondentes. A folha de capa será gerada automaticamente durante o processo de envio do protocolo de pesquisa com a Plataforma Brasil, e na etapa 5 a ser impressa, e na área onde os
dados do pesquisador estão contidos devem ser datados e assinados. O pesquisador deve assinar na parte superior da folha e na parte inferior, onde a instituição proponente é responsável, quem deve assinar é o diretor do departamento de pesquisa - DPQ, caso o pesquisador esteja vinculado à
UNIFAP. No caso de outra instituição, é o diretor máximo que prefere assinar. Vale lembrar que o Diretor do Departamento de Pesquisa da UNIFAP, só assinará a primeira página contra a apresentação do resumo do projeto e 02 (estradas) da frente, tendo-o o prazo de 48 horas para entrega da folha
assinada. Devido à pandemia Covid 19, as primeiras páginas devem ser assinadas pelo pesquisador juntamente com o resumo do projeto para e-mail do departamento de pesquisa – dpq@unifap.br Qualquer projeto, que envolva pesquisa humana, direta ou indiretamente, coordenado por pesquisador
responsável associado à Universidade Federal de Viçosa, será submetido a este Comitê de Ética em Pesquisa Humana de acordo com a Resolução CNS 466/2012. CEP/UFV NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ANALISAR PROJETOS DE COLETA UMA VEZ QUE OS DADOS DE COLETA JÁ
COMEÇARAM. PARA EVITAR A DEFASAGEM ENTRE A DATA DE APROVAÇÃO DO CEP E O PERÍODO DE COLETA DE DADOS, RECOMENDAMOS QUE O INÍCIO DA COLETA DE DADOS OCORRA 2 OU 3 MESES APÓS A ENTRADA DO PROTOCOLO DE PESQUISA NA PLATAFORMA
BRASIL. PASSO 1: CADASTRO DE PESQUISADORES NA PLATAFORMA BRASIL (Para obter ajuda, verifique o manual de registro do usuário) O cadastro de pesquisadores (conselheiros, orientadores e co-conselheiros) é um passo inicial para o envio de protocolos. São necessários os seguintes
documentos: 1. Currículo (doc, docx, odt, pdf, até 2MB) ou link curricular lattes; 2. Identidade em um único arquivo (doc, docx, odt, pdf, até 1 MB); 3. Photo ID (jpg, jpeg, png, bmp, gif, pdf, até 1mb); 4. É necessário que o pesquisador esteja vinculado a um dos órgãos/entidade da Universidade Federal
de Viçosa. Assim, após procurar a palavra-chave da Universidade Federal de Viçosa, o pesquisador deve selecionar o corpo/dispositivo ao qual pertence e, em seguida, clicar em adicionar. Sugerimos que o pesquisador utilize uma conta de e-mail diferente da UFV devido a alguns problemas com a
incompatibilidade do servidor da UFV com a Plataforma Brasil. ETAPA: SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA (Para assistência, consulte o Manual de Submissão de Projetos de Pesquisa) Informamos que somente o pesquisador responsável pode cadastrar o projeto de pesquisa para avaliação
do CEP/UFV. Para o CEP/UFV, o pesquisador responsável é ORIENTADOr de Projetos. O pesquisador responsável deve informar na etapa 1 - Informações preliminares, a partir do formulário online da Plataforma Brasil, todos os membros da equipe de pesquisa. Se desejar, você pode delegar para
qualquer guia que continue completando a plataforma e que, para isso, pesquisa o perfil da orientação no campo Assistente. Assim, o pesquisador escolhido como guia pode concluir a conclusão da plataforma. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Todos os documentos devem ser anexados à
plataforma em arquivos separados e únicos e também devem ser nomeados com o que representam, por exemplo: TCLE, Termo de Consentimento, Questionário, Script de Entrevista, Autorização, Projeto, Folha de Cobertura, etc. 1. ETS; *De acordo com a Resolução CNS 466/2012, ponto II.23, livre
de consentimento livre e informado (TCLE), explica-se o documento que explica o consentimento livre e informado do participante e/ou do participante. Se a pesquisa se enquadrar nas hipóteses t de isenção do TCLE, Resolução CNS 466/2012, ponto IV.8, o pesquisador deve justificar o pedido de
isenção dentro da plataforma brasileira. Nos casos em que não for possível obter o termo de consentimento livre e informado, ou que essa conquista signifique riscos significativos à privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisa, a
dispensa do TCLE deve ser solicitada justamente pelo pesquisador responsável pelo Sistema CEP/CONEP, para consideração, sem prejuízo do processo de esclarecimento subsequente. LEMBRAMOS AOS PESQUISADORES QUE EXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS, DEPENDENDO DO
TIPO DE PESQUISA NÃO ABRANGIDA PELA PROPOSTA DE CONSENTIMENTO. Portanto, a proposta não renuncia à leitura da Resolução CNS 466/2012: Proposta de proposta sobre consentimento informado (para o responsável legal do participante menor ou legalmente incapacitado) 2. TERMO
DE NOD, no caso de investigações envolvendo menores (12 a 17 anos) ou legalmente incapacitados; *De acordo com a Resolução CNS 466/2012, ponto II.2 e PONTO II.24, o TERMO NOD destina-se a participantes de crianças, adolescentes ou legalmente incapacitados. Este documento informa a
esses participantes sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios esperados, potenciais riscos e o desconforto que pode causar a eles, na medida em que são compreendidos e respeitados em suas singularidades. Uma vez devidamente informados, os pesquisadores darão seu
consentimento para participar da pesquisa sem prejuízo do consentimento de seus tutores. TA - Proposta para aceno de termo 3. QUESTIONÁRIOS que podem ser (a ser enviado em documentos porque eles têm implicações éticas) 4. ENTREVISTA ROADMAP indicando pelo menos as áreas a serem
tratadas (a serem enviadas em documentos separados por terem consequências éticas) 5. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA para o local onde a pesquisa será realizada, como escolas, hospitais, laboratórios, entre outros; e permissão prévia para usar um banco de dados, como *Esta permissão deve ser feita
de papelaria e assinada por seu representante legal ou pelo menos com o carimbo identificador do seu representante legal. *Para pesquisas realizadas no âmbito da UFV (como instituição proponente), é necessária autorização prévia do responsável pelo órgão onde os dados serão coletados. Proposta
de aprovação da Sugestão de Autorização do ODT pdf 6. PROJETO DE PESQUISA; 7. FOLHA PRESENCIAL gerada pelo sistema (etapa 5 - outras informações, a partir da forma online da Plataforma Brasil, necessárias para imprimir, coletar assinaturas e selos, digitalizar e anexar em seu próprio
campo). O objetivo é expressar a obrigação do pesquisador e da instituição de cumprir a Resolução CNS 466/2012. A primeira página será responsável pelo contexto jurídico do projeto, identificar pesquisador, instituição e CEP por normas e apontar as responsabilidades correspondentes. * Quanto às
assinaturas na primeira página vale lembrar: Pesquisador responsável: assina advisor (carimbo necessário). Proposta para instituição: assina (e carimbos) o diretor da unidade de ensino quando se trata de pesquisa no ensino médio; assinar o chefe do Instituto quando se trata de pesquisa de
graduação, introdução científica e expansão; o coordenador do programa quando se trata de pesquisa de nível candidato. Se o responsável pela instituição proponente também for o pesquisador responsável, deverá assinar imediatamente sua cabeça. Todas as assinaturas devem ser acompanhadas
de um carimbo de identificação. No caso da substituição da cabeça indicada no edital, o deputado pode assinar. Patrocinador: Se houver, o campo deve ser assinado e carimbado pelo pesquisador responsável, conselheiro. Clicando AQUI você será enviado para a PLATAFORMA BRASIL, uma
ferramenta nacional e unificada para cadastros de projetos de pesquisa envolvendo pessoas para todo o sistema CEP/CONEP, e oferecendo instruções para cada etapa de cadastro e assistência por telefone, e-mail ou chat online. A administração da Plataforma Brasil não é de responsabilidade do
CEP/UFV, mas da responsabilidade do Ministério da Saúde. 7. CONFIDENCIALIDADE E CONFIDENCIALIDADE: Deve ser utilizado em pesquisas envolvendo dados secundários. Confidencialidade e confidencialidade em PDF 8. QUANDO: Anexar o cronograma a um documento separado com
conteúdo idêntico ao contido na forma on-line de Brasil. No documento de formulário, deve-se incluir o compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa só será iniciada com o objetivo de aprovar o sistema CEP-CONEP, de acordo com a norma operacional Nº. PEDIMOS AO PESQUISADOR
QUE PRESTE ATENÇÃO À PLATAFORMA BRASIL APÓS O ENVIO DO PROJETO PARA O CÓDIGO POSTAL. TODA COMUNICAÇÃO É VIA PLATAFORMA. ESTEJA CIENTE DA SITUAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA. Esclarecimento de situações após envio do projeto ao CEP: 1- A situação
do projeto passa a ser de recebimento e validação de documentos. Nesta etapa, será realizada uma verificação inicial na documentação enviada. Se não houver documentário até que a situação do projeto se torne em avaliação ética e o pesquisador deve aguardar a reunião para emitir o parecer
apoiado pelo CEP. Se houver documentação até a situação do projeto, o Documento Pendente é emitido pelo CEP, e o pesquisador deve ajustar o protocolo de acordo com a documentação pendente de perguntas emitidas pela Secretaria e enviar novamente ao CEP (instruções adicionais no link
pendente). A Secretaria deve lembrar que todos os ajustes devem ser organizados até 20. 2- Após o parecer da reunião, o parecer contido poderá receber três novas situações: Aprovado, Não aprovado ou Pendente emitido pelo CEP. Abra a declaração corroborada e leia o conteúdo completo. No caso
dos aprovados, o pesquisador ainda se deve à apresentação do CEP do relatório final e comunicação do projeto Final (instruções adicionais nos links Relatório Final e Comunicação final do Projeto). No caso do pesquisador não aprovado ainda pode apresentar um recurso (instruções adicionais nos
Manuais de Link da Plataforma Brasil - Envio manual de recurso). No caso de Pendências emitidas pelo CEP, o pesquisador deve ajustar o protocolo conforme pendente no parecer Comprovado, utilizando a carta de resposta (instruções adicionais no Link Pendente). Após o envio ao CEP, após o
cumprimento dos requisitos solicitados no link pendente e ajustado de todas as questões pendentes, a situação do projeto passa a ser Em Avaliação Ética. Nesta fase, normalmente não passa na reunião novamente, há apenas uma conferência de ajustes em 7 dias úteis, e o pesquisador deve
aguardar nova opinião Apoiada. PEDIMOS AO PESQUISADOR QUE PRESTE ATENÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL APÓS O ENVIO DO PROJETO PARA O CEP. PROTOCOLOS COM DOCUMENTAÇÃO PENDENTE SERÃO DEVOLVIDOS AO PESQUISADOR PARA AJUSTES. LEVANDO EM
CONTA QUE OS AJUSTES PRECISAM SER FEITOS ATÉ 20 DE JUNHO DE 2005, TODAS AS COMUNICAÇÕES SÃO VIA PLATAFORMA BRASIL. Brasil.
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