
 
 

COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA 

 1/1 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA DA UPE PARA O 

CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL 
 
1. Para iniciar um processo de submissão de projeto de pesquisa ao CEP, o pesquisador 

responsável deve se cadastrar no site da plataforma no seguinte endereço: 

plataformabrasil.saude.gov.br 
2. Os Comitês de Ética em Pesquisa da UPE analisam os projetos de pesquisa desenvolvidos pela 

UPE e por outras instituições mediante autorização da CONEP. 

3. Para iniciar uma nova submissão, seguir as orientações do documento disponível no site da 

UPE: Manual da Plataforma Brasil para o Pesquisador. 
4. O aluno de Pós-graduação poderá cadastrar o projeto como pesquisador responsável, porém 

orienta-se que o mesmo não o faça, e sim o seu orientador. Este aluno deverá ser incluído na 

pesquisa pelo pesquisador responsável como equipe de pesquisa e assistente (para colaborar 

no preenchimento das informações de pesquisa). 

5. O aluno de graduação NÃO pode se cadastrar como pesquisador responsável, nem registrar a 

pesquisa em seu nome. O pesquisador responsável pode cadastrá-lo como ASSISTENTE para 

colaborar no preenchimento das informações de pesquisa. 

6. Para o pesquisador com vínculo na UPE, no seu cadastro pessoal deve constar a sua Unidade 

de vínculo na UPE. Para isso, deve seguir o passo a passo abaixo: 

• Fazer o login na plataforma 

• Selecionar a aba ALTERAR MEUS DADOS 

• No item ADICIONAR INSTITUIÇÃO, clicar em BUSCAR INSTITUIÇÃO 

• Digitar o nome da sua Unidade ou CNPJ 

• Encontrar a sua Unidade de vínculo institucional na UPE 

• Clicar no ícone ADICIONAR INSTITUIÇÃO 

• E em seguida ADICIONAR 

• No final da página SALVAR 

A sua Unidade da UPE deve ser selecionada como INSTITUIÇÃO PROPONENTE, sempre que 

uma nova submissão de projeto seja realizada na Plataforma Brasil (PB). 

• Os pesquisadores devem submeter na PB, o relatório parcial da pesquisa na metade do tempo 

de execução da mesma, e o final, 60 dias após a sua conclusão. 

• O currículo lattes do pesquisador responsável e de sua equipe deve estar atualizado, pois será 

utilizado como referência para a análise do projeto e emissão do parecer. 


