
PASSO A PASSO PARA SUBMISSÃO DE PROTOCOLOS DE PESQUISA AO CEP-UFAC

Inicialmente, orienta-se que os pesquisadores leiam a Res. CNS 466/2012, Res. CNS 
510/2016, Norma Operacional nº 001/2013 e assistam o vídeo disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=iDQ6vaq6Ues , bem como todos os demais vídeos do Canal
Oficial da Conep no Youtube.

1º PASSO – Cadastro do usuário na Plataforma Brasil

E necessário que o Pesquisador Responsável e toda a equipe de Pesquisa seja cadastrada na 
Plataforma Brasil. 

Orientações para cadastro:

a) “Manual de Usuário Pesquisador”  , página 7-12, para acesso ao documento sempre 
atualizado acesse a Plataforma Brasil link: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf, 

b) Vídeo educativo disponível no canal oficial da Conep no Youtube  . 
1) Cadastro de Usuário: https://www.youtube.com/watch?v=7HOX1IsMlUw
2) Perfil de acesso na Plataforma Brasil: https://www.youtube.com/watch?

v=dT3BJ3uyRtQ

2º PASSO – Documentos para Instrução do Protocolo de Pesquisa 

Deve-se providenciar todos os documentos solicitados pelo CEP-Ufac para Instrução correta
do  PROTOCOLO DE PESQUISA.  O Protocolo  de  Pesquisa  é  constituído  pelo  Projeto  de
Pesquisa Detalhado, Folha de Rosto e demais documentos solicitados na “Lista de Checagem
para Protocolo de Pesquisa”.

Orientações para Instrução do Protocolo de Pesquisa:

a) Lista de Checagem para protocolo de Pesquisa  , Link: http://www2.ufac.br/site/comites-e-
comissoes-permanentes/cep/modelos/lista-de-checagem-para-protocolo-de-pesquisa/
view

b) Modelos de documentos solicitados  , Link: http://www2.ufac.br/site/comites-e-comissoes-
permanentes/cep/modelos/modelos-e-docs

3º PASSO – Cadastro do Projeto de Pesquisa na Plataforma Brasil e Submissão do 
Protocolo

3.1) Primeiramente deve-se inserir o Projeto de Pesquisa no formulário da Plataforma Brasil, o 
que originará o arquivo “Informações Básicas do Projeto de Pesquisa”.

3.2) Depois deve-se anexar os documentos, digitalizados, datados e assinados.

Orientações para preenchimento na Plataforma Brasil: (Etapa de 1-5)

a) “Manual de Usuário Pesquisador”  , página 26-38. 
b) Vídeo educativo disponível no canal oficial da Conep no Youtube  . 

Submissão do Projeto na Plataforma Brasil: 
etapa 1:
https://www.youtube.com/watch?v=sQj6AjosyeE

Orientação para Inclusão de documentos e submissão do Protocolo: (Etapa 5 para 6)

a) “Manual de Usuário Pesquisador”  , página 39-41. 
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