COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM
SERES HUMANOS- CEP/FAGOC
Rua Dr. Adjalme da Silva Botelho, n° 549, prédio NESCOPE, bairro: Seminário
Contato: (32) 3539 5600 Ramal: 287
E-mail: cep@fagoc.br

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
PROJETO DE PESQUISA
1) Folha de rosto
1.1 Assinatura do pesquisador responsável pelo projeto
1.2 Assinatura do responsável máximo pela instituição proponente (diretor,
reitor, ...)

2) Projeto de Pesquisa:
2.1 Projeto estruturado segundo a norma operacional 001/13 (item 3.4.1 pág.: 9)
2.2 Cronograma de execução: primeira etapa deve ser a submissão do projeto
ao CEP com prazo de 90 dias
2.3 Cronograma financeiro detalhado, caso for financiamento próprio estar
descrito

3) TCLE / TALE / DISPENSA DE TCLE *
3.1 Sugestão de modelo no site http://www.fagoc.br/cep
3.2 Não conter logomarca da instituição proponente
3.3 Conter contato e dados do pesquisador responsável pelo projeto
3.4 Conter contato e dados do CEP/FAGOC
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAGOC - CEP / FAGOC
Rua Dr. Adjalme da Silva Botelho, nº 549, prédio NESCOPE
Bairro: Seminário
Contato: (32) 3539 5600 ramal: 287

E-mail: cep@fagoc.br

* TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TALE: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (menores de 18 anos)
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4) Declaração da instituição onde ocorrerá a pesquisa:
4.1 O responsável máximo pela instituição onde ocorrerá a pesquisa, deve emitir
uma declaração dizendo estar ciente que o projeto ocorrerá dentro de suas
dependências, bem como ter a infraestrutura necessária para o seu
desenvolvimento
4.2 Deve ser datada e assinada pelo responsável máximo da instituição

5) Currículo lattes:
5.1 Anexar currículo lattes de todos os envolvidos no projeto de pesquisa,
atualizado em até em 90 dias

6) Instrumento de coleta de dados:
6.1 Anexar todos os instrumentos que serão utilizados como coleta de dados,
por exemplo, testes, questionários, etc...
6.2 Não conter logomarca da instituição proponente

7) Declaração de compromisso:
7.1 Declaração de compromisso do pesquisador responsável,
comprometendo de anexar os resultados da pesquisa na Plataforma Brasil
7.2 Sugestão de modelo no site http://www.fagoc.br/cep
7.3 Deve ser datada e assinada pelo pesquisador responsável pelo projeto

Estar ciente de todas as resoluções e normas que
regem o CEP
- Norma Operacional 001/13
- Resolução 466/12
- Entre outras

se

