
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – UniSL JPR 

PROJETO DE PESQUISA 

ROTEIRO E INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO 

 

 Capa 

 Identificação  

- Nome da instituição (se for o caso); 

- Nome do curso (se for o caso); 

- Título da pesquisa; 

- Nome dos pesquisadores (Profissionais e Acadêmicos – Somente 

Profissionais podem submeter projetos à Plataforma Brasil – Acadêmicos 

fazem parte da equipe de pesquisa); 

- Nome do Prof. orientador se for o caso (Mestrado – Doutorado) 

 

 Sumário 

 Resumo 

 

1. Introdução (justificativa, relevância, referencial teórico) 

 

2. Hipótese (Se for o caso, de acordo com metodologia) 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

3.2. Objetivos específicos (se necessário) 

 

4. Metodologia 

4.1. Delineamento do estudo  

4.2. Amostra (Se for o caso dependendo da metodologia) 

- O número de sujeitos da pesquisa deve coincidir com o número indicado no 

item 9 da Folha de Rosto CONEP; 

- Definir procedimento de amostragem; 

4.2.1. Critérios de inclusão 

4.2.2. Critérios de exclusão 

 

4.3 Procedimentos 

-Coleta de dados (explicar onde, quando e como serão coletados os dados e/ou 

amostras); 

- Indicar cada um dos locais onde será realizada a pesquisa, bem como descrever 

o que será feito em cada local (Exemplo: amostras cedidas pelo laboratório ..., análise 

no centro de pesquisas... etc.); 

- Instrumentos (descrever no projeto e anexar no final e devem indicar); 

- Variáveis (Ex: sexo, idade, raça, IMC, etc...) (se necessário); 



 

- Atenção: o procedimento para a coleta e análise dos dados deve ser explicado 

passo a passo, bem como deve estar claro no projeto o destino do material coletado 

(destruído, armazenado, utilizado em outra pesquisa, etc. Esta informação deve 

constar também do TCLE). 

 

5. Aspectos éticos e legais 

- Explicar que o projeto será protocolado no Comitê de Ética, e que o participante 

da pesquisa assinará o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e termo de 

assentimento livre e esclarecido para menores entre 12 e 18 anos, oportunizando a 

expressão de sua vontade; e que a coleta de dados somente será iniciada após 

aprovação do projeto pelo CEP.  

 

5.1 Riscos – Descrever (Mesmo que sejam mínimos toda pesquisa pode 

apresentar algum risco e lês devem ser citados) 

5.2 Benefícios – Descrever – (Toda Pesquisa deve ter benefícios diretos para os 

participantes ou para o grupo que representam, fora dos benefícios científicos). 

 

6. Análise dos Dados 

- Análise dos dados (explicar como será feita. Ex: análise estatística, análise 

descritiva, técnica de análise qualitativa, etc.). 

 

7. Orçamento 

- Indicar todos os gastos com material permanente, material de consumo, 

remuneração do pesquisador e ressarcimento aos sujeitos da pesquisa, bem como 

quem custeará as despesas estimadas); 

 Atenção: o orçamento é obrigatório e independe de quem custeará as 

despesas estimadas (pesquisador, instituição ou patrocinador). 

 

8. Cronograma 

- Fazer um cronograma de todas as etapas a serem cumpridas no projeto de 

pesquisa (data de início da coleta de dados deverá ser planejado para após a 

aprovação do projeto pelo CEP). 

 

9. Referências Bibliográficas 

 

10. Anexos e Apêndices 

- Deverão ser anexados os instrumentos de avaliação, questionários, testes, 

roteiro de entrevista, formulários, TCLE, TALE, Autorização da Instituição onde será 

realizada a pesquisa, Folha de Rosto da Plataforma Brasil, e outros se houver). 


