TUTORIAL PARA CADASTRO E SUBMISSÃO DE ARTIGO NA PLATAFORMA BRASIL

Prezado (a) aluno (a) / professor (a),

O objetivo deste manual é de auxiliar no cadastro como pesquisador na Plataforma Brasil,
assim como na submissão de projetos de pesquisa que envolvam seres humanos e que
necessitem de avaliação do Comitê de Ética do Centro Universitário Internacional - UNINTER.

Obs.: alunos que estejam cursando a graduação, devem ter o seu trabalho submetido na
Plataforma Brasil pelo professor orientador, onde o professor deve citar o nome dos alunos
como assistentes do projeto no campo destinado para este fim. O aluno faz apenas o
cadastro de pesquisador na Plataforma.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para o cadastro na Plataforma Brasil serão necessários os seguintes documentos:
•

Documento com foto digitalizado em Pdf.

•

Currículo Lattes (link para cadastro do currículo: http://lattes.cnpq.br/) em pdf ou
endereço para acessar o currículo na plataforma Lattes.

A seguir, será apresentado o passo a passo para o processo de cadastro de pesquisador e
submissão da pesquisa:

PARA SE CADASTRAR COMO PESQUISADOR (A)
PASSO 1:


Acesse a página da Plataforma Brasil pelo site:
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf



Clique em cadastre-se.

PASSO 2:


Leia o texto e depois clique em avançar.

PASSO 3:


Preencha todos os itens obrigatórios e por último clique em avançar.

PASSO 4:


Preencha todos os dados obrigatórios, anexe os documentos - RG e CPF (pode ser
carteira de habilitação) e por último clique em avançar.

PASSO 5:


Preencha os dados solicitados e por último clique em concluir.
Obs.: no campo “Nome da Instituição”, deve selecionar CENTRO UNIVERSITÁRIO
INTERNACIONAL UNINTER e no Perfil, selecionar PESQUISADOR;



Depois de concluir o cadastro, a Plataforma Brasil encaminhará ao Pesquisador
a senha de acesso no e-mail cadastrado, para que assim, seja possível realizar a
submissão do projeto.

PRONTO, VOCÊ JÁ ESTÁ CADASTRADO (A) COMO PESQUISADOR (A)!!!

SUBMISSÃO DO PROJETO DE PESQUISA QUE ENVOLVE SERES
HUMANOS
Antes de submeter o projeto de pesquisa na Plataforma Brasil, verifique se tem em mãos
todos os documentos exigidos pelo CEP UNINTER. É necessário digitalizar todos os
documentos para que seja possível anexa-los.
( ) Análise de Mérito: deve ser preenchido pelo orientador da pesquisa especificando os
objetivos e metodologias do projeto proposto.
( ) Carta ao Coordenador: deve ser preenchida com os dados da pesquisa e assinada pelo
pesquisador e orientador.
( ) Concordância do Serviço Envolvido: Este documento deve ser preenchido e assinado pela
empresa na qual a pesquisa será desenvolvida. Não serão aceitos termos sem a
logomarca da instituição bem como a assinatura e carimbo da pessoa responsável pelo
serviço.
( ) Declaração de tornar público os resultados: Este documento deve ser preenchido e
assinado pelo pesquisador e orientador.
( ) Declaração de uso específico do material e /ou dados coletados: Este documento deve
ser preenchido e assinado pelo pesquisador.
( ) Dispensa do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Este documento deverá
ser submetido na Plataforma Brasil nos casos das pesquisas que não necessitam da
apresentação do TCLE. Por exemplo: pesquisas feitas por meio de prontuários e dados
arquivados. É imprescindível justificar a razão pela qual requer a dispensa do referido termo.
( ) Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE: Termo utilizado no momento da
coleta de dados que deverá ser assinado pela pessoa que está participando da pesquisa.
Preencher com todos os dados da pesquisa e do pesquisador.
( ) Elementos do protocolo de pesquisa para o Comitê de ética em Seres Humanos: Este
documento deve ser preenchido de forma mais completa possível, pois é por meio deste que
o relator entenderá a proposta da pesquisa. Deverá ser submetido em folha timbrada,
conforme modelo encaminhado.
( )Termo de assentimento: Este termo deverá ser utilizado nos casos de pesquisas com
pessoas maiores de 10 anos e menores de 18 com capacidade de compreensão, porém, não

dispensa a assinatura do responsável pelo (a) menor. É indispensável o preenchimento dos
dados referente ao pesquisador responsável.
( ) Termo de Confidencialidade de Dados: Preencher com os dados do pesquisador e da
pesquisa. Deve conter a assinatura de todos os envolvidos na pesquisa (pesquisador e
orientador).
( ) Termo de responsabilidade do pesquisador: preencher com os dados do pesquisador e da
pesquisa.
( )Folha de Rosto: Este documento será emitido pela Plataforma Brasil no momento da
submissão (aba “5”) e deve ser assinado pelo responsável correspondente à Instituição
Proponente. No caso de alunos da UNINTER, este termo deve ser digitalizado e encaminhado
para o endereço eletrônico: etica@uninter.com e, após ser assinado e validado pelo
coordenador do Comitê de Ética, será devolvido por e-mail para que seja submetido à
Plataforma Brasil.
Vale ressaltar que o documento preenchido e assinado no 1º campo (pesquisador
responsável), deve ser encaminhado para o e-mail supracitado.
DOCUMENTOS ADICIONAIS
( ) Cópia do Currículo Lattes do pesquisador e orientador do projeto: submeter na
Plataforma Brasil, junto com os demais documentos.
( )Questionário ou entrevista que será utilizado na pesquisa. Submeter na Plataforma Brasil,
junto com os demais documentos.
( ) Cronograma da pesquisa. Submeter na Plataforma Brasil, junto com os demais
documentos. Deve-se apresentar o cronograma completo.

A seguir está descrito o processo de submissão do projeto, passo a
passo:

PASSO 1:


Acessar a página http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf



Fazer o login, com e-mail e senha cadastrado.

PASSO 2:


Clique em Nova Submissão.

PASSO 3:


O primeiro passo de preenchimento na Plataforma é o das “Informações
Preliminares” – todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto o
campo Equipe de Pesquisa;



No item “assistentes”, o pesquisador pode autorizar a delegação de
preenchimento deste projeto à outra pessoa;



Após o preenchimento dos campos da etapa "Informações Preliminares” clicar no
botão "Próxima".

PASSO 4:


O sistema apresenta a tela seguinte "Área de Estudo";



O primeiro campo a ser preenchido é a "Área Temática Especial", este campo
possibilita que seja preenchida mais de uma opção;



O Segundo campo será o "Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq)”, neste campo
pode ser selecionado no máximo três opções;



Caso o usuário selecione a opção "Grande Área 4. Ciências da Saúde ", o campo
"Propósito Principal do Estudo (OMS)" será habilitado;

PASSO 5:


No preenchimento do campo "Propósito Principal do Estudo (OMS)" caso seja
selecionada a opção "Clínico" será habilitada as seguintes opções: "Acrônimo",
"Expansão do Acrônimo", "Acrônimo do Título Público", "Expansão do Acrônimo do
Público" e “Múltiplos ID's Secundários”;



Os próximos campos a serem preenchidos são o "Título Principal da Pesquisa" e
"Título Público da Pesquisa", de preenchimento obrigatório;



No campo "Múltiplos ID's Secundários" o pesquisador terá a opção de incluir outros
identificadores;

PASSO 6:


No campo "Contato Público" o pesquisador responde à pergunta "Será o pesquisador
principal?", caso a resposta seja a opção "Não" o botão "Adicionar Contato" será
habilitado;



O próximo campo a ser preenchido é o "Contato Científico", que apresenta membros
da equipe;



Após o preenchimento dos campos da etapa "Área de Estudo" o pesquisador deve
clicar no botão "Próxima";

PASSO 7:


O sistema apresentará a tela seguinte "Desenho de Estudo/Apoio Financeiro";



O sistema habilita os campos "Desenho do Estudo", "Condições de saúde ou
problemas estudados”, "Descritores Gerais para as Condições de Saúde” e campo
"Descritores Específicos para as Condições de Saúde”, de preenchimento obrigatório,
se caso selecionado no formulário 2 "Área de Estudo" o campo “Grandes Áreas do
Conhecimento (CNPq)” igual a “Grande Área 4. Ciências da Saúde” e "Propósito
Principal do Estudo (OMS) igual a” Clínico”. Nas demais Grandes Áreas do
Conhecimento (CNPq) e Propósito Principal do Estudo(OMS) não será habilita o
campo " Desenho do Estudo”;

PASSO 8:

 Os campos "Tipo de Intervenção", "Natureza da Intervenção", "Descritores da
Intervenção" serão habilitados caso a opção "Intervenção/Experimental" seja
escolhida no primeiro campo do formulário (Desenho do Estudo) e no formulário 2
"Área de Estudo" tenha sido escolhido a "Grande Área 4. Ciências da Saúde" e
"Propósito Principal do Estudo (OMS): Clínico", é preenchimento obrigatório a escolha
do tipo de intervenção;

PASSO 9:


O campo "Fase" é habilitado caso a opção "Intervenção/Experimental" seja escolhida
no primeiro campo do formulário (Desenho do Estudo) e no formulário 2 "Área de
Estudo" tenha sido escolhido a "Grande Área 4. Ciências da Saúde" e "Propósito
Principal do Estudo (OMS): Clínico", é preenchimento obrigatório a escolha do tipo de
intervenção;



O campo "Haverá uso de placebo ou a existência de grupos que não serão submetidos
a nenhuma intervenção?" é de preenchimento obrigatório observando as regras do
item 29. Caso o pesquisado selecione a opção “Sim” o mesmo deverá informar uma
justificativa;



O campo "Haverá aplicação de washout?" é de preenchimento obrigatório
observando as regras do item 29. Caso o pesquisado selecione a opção “Sim” o
mesmo deverá informar uma justificativa.

PASSO 10:


O campo "Desenho" é um campo texto e de preenchimento obrigatório;



O campo "Apoio Financeiro" aonde o pesquisador deve informar o(s) apoio(s)
financeiro(s). Campo de preenchimento obrigatório;



O campo "Palavra-chave" é de preenchimento obrigatório;



Após o preenchimento dos campos da etapa "Desenho de Estudo/Apoio Financeiro" o
pesquisador deverá clicar no botão "Próximo".

PASSO 11:


O sistema apresentará a tela seguinte "Detalhamento do Estudo";



O campo "Introdução" é um campo texto e de preenchimento obrigatório;



O campo "Resumo" é um campo texto e de preenchimento obrigatório;



O campo "Hipótese" é um campo texto e de preenchimento obrigatório;



O campo "Objetivo Primário" é um campo texto e de preenchimento obrigatório.

PASSO 12:


O campo "Objetivo Secundário" é um campo texto (não é obrigado preencher);



O campo "Metodologia Proposta" é um campo texto e de preenchimento obrigatório;



O "Critério de Inclusão" é um campo texto e pode ser habilitado desmarcando a
opção "Não se aplica" tornando-se obrigatório o preenchimento da descrição;



O "Critério de Exclusão" é um campo texto e pode ser habilitado desmarcando a
opção "Não se aplica" tornando-se obrigatório o preenchimento da descrição.

PASSO 13:


O campo "Riscos" é um campo texto e de preenchimento obrigatório;



O campo "Benefícios" é um campo texto e de preenchimento obrigatório;



O campo "Metodologia de Análise de dados" é um campo texto e de preenchimento
obrigatório;



O campo "Desfecho Primário" é um campo texto e de preenchimento obrigatório
(colocar no preenchimento “NÃO SE APLICA”);



O campo "Desfecho Secundário" é um campo texto (não é obrigado preencher);

PASSO 14:


O campo "Tamanho da amostra no Brasil" é um campo numérico aonde o
pesquisador deverá preencher o tamanho da amostra e de preenchimento
obrigatório;



Quando for aplicável a "Data do Primeiro Recrutamento" o pesquisador deverá
desmarcar a opção "Não se aplica" e selecionar a data para o mesmo, caso contrário
deixe o "Não se aplica" marcado, este campo é de preenchimento obrigatório;



O pesquisador deve informar os "Países de Recrutamento" que é de preenchimento
obrigatório;



Após o preenchimento dos campos da etapa "Detalhamento do Estudo" o
pesquisador deverá clicar no botão "Próxima";

PASSO 15:


O sistema apresentará a tela seguinte "Outras Informações";



O pesquisador deve responder a pergunta "Haverá uso de fontes secundárias de
dados (prontuários, dados demográficos, etc)?" dentre as duas opções (Sim ou Não).
Caso a resposta seja sim, o pesquisador deve descrever as fontes secundárias. Este
campo é de preenchimento obrigatório;



O campo "Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou
que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa." é um campo
numérico e de preenchimento obrigatório;



O campo "Grupos em que serão divididos os sujeitos de pesquisa neste centro"
permite o pesquisador informar em quantos grupos e suas respectivas identificações
(Identificação do Grupo, Número de Indivíduos e Intervenções a serem realizadas).
Este campo é de preenchimento obrigatório;



O campo "O estudo é multicêntrico no Brasil?" disponibiliza duas opções (Sim ou
Não), caso o pesquisador escolha opção "sim" o mesmo deverá informa os dados dos
demais centros participantes. Se não há outros centros envolvidos clique em “Não”.
Este campo é de preenchimento obrigatório;

PASSO 16:


O campo “Instituição Co-participante” possibilita o pesquisador adicionar as
instituições coparticipantes;



O campo "Propõe dispensa do TCLE?" Disponibiliza duas opções (Sim ou Não), caso o
pesquisador escolha opção "sim" o mesmo deverá justificar a escolha. Este campo é
de preenchimento obrigatório;



O campo "Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?"
disponibiliza duas opções (Sim ou Não), caso o pesquisador escolha opção "sim" o
mesmo deve justificar a escolha. Este campo é de preenchimento obrigatório.

PASSO 17:


O campo "Cronograma de execução" deverá conter os dados de execução da
pesquisa. O pesquisador deve informar no mínimo uma etapa de execução do
cronograma através dos campos solicitados (Identificação da Etapa, Início e Término).
Este campo é de preenchimento obrigatório;



O campo "Orçamento Financeiro" detalha o orçamento da pesquisa através dos
campos: Identificação do Orçamento, Tipo e Valor em Reais. Este campo é de
preenchimento obrigatório;



O campo "Outras informações, justificativas ou considerações a critério do
Pesquisador" é um campo texto para descrição de outras justificativas ou
considerações de preenchimento opcional;



O campo "Bibliografia" é um campo texto de preenchimento obrigatório;

PASSO 18:


O campo "Anexar Folha de Rosto" deve conter pelo menos o documento "Folha de
rosto". O arquivo TCLE não será exigido quando for proposta a dispensa do mesmo
no campo "Propõe dispensa do TCLE?", no passo 16 deste documento. O arquivo
folha de rosto pode ser obtido no botão "Imprimir folha de rosto", que deve ser
preenchido e assinado antes de ser feito o upload do arquivo. Para fazer upload dos
arquivos é necessário escolher o "Tipo de documento" e "Selecionar o arquivo" e
após este procedimento é necessário clicar no botão "Adicionar". Este campo é de
preenchimento obrigatório;
Obs.: aqui é necessário conter todos os documentos do check-list conforme o
modelo do Comitê de Ética da Uninter. Se houver falta de algum termo o protocolo
de pesquisa é rejeitado pelo Comitê.



Após anexar todos os termos, o pesquisador deve clicar no botão "Próximo";

PASSO 19:


O sistema apresenta a tela seguinte "Finalizar";



O pesquisador deve responder a seguinte pergunta "Manter sigilo da integra do
projeto de pesquisa?" dentre as opções disponíveis (Sim ou Não). Este campo é de
preenchimento obrigatório;



O campo "Prazo" será habilitado caso a opção manter sigilo seja marcada como
"Sim", devendo o mesmo informar o prazo. Este campo é de preenchimento
obrigatório;



O usuário deve ler o texto informado. Esta leitura é obrigatória, caso concorde com o
texto deverá selecionar a opção "Aceita termos acima" localizada abaixo do texto,
habilitando assim o botão "Enviar projeto ao CEP";

Esperamos ter contribuído e facilitado no processo de cadastro e submissão de
projeto na Plataforma Brasil.
Caso ainda reste alguma dúvida favor entrar em contato com a nossa equipe pelos emails:

etica@uninter.com (E-mail geral do Comitê),
joice.t@uninter.com (Secretaria do Comitê),
mario.a@uninter.com (Coordenador do Comitê)

Estaremos sempre à disposição!

Prof. Dr. Mario Sergio Cunha Alencastro
Coordenador do Comitê de Ética
Rua 13 de Maio, 538 – São Francisco - Curitiba PR
(41) 3311.5926

