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propostos
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Pesquisa científica

• Desenvolvimento da pesquisa
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Todas as pesquisas precisam de aprovação 

ética? – NÃO..

• Estudos bibliográficos

• Relatos de experiência

• Consulta a bases de dados secundárias de livre

acesso (DataSUS, Banco de teses e

dissertações, etc)

Não envolvem riscos a participantes (quer seja de forma 

direta ou indireta)



Elaboração do projeto de pesquisa

• Documento explicitador das ações a serem

desenvolvidas

• Formulação do problema

• Justificativa/Relevância

• Especificação dos objetivos

• Modalidades de pesquisa; procedimento de coleta e

análise de dados

• Orçamento e Cronograma



Estrutura do Projeto de Pesquisa

• Normatização

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

- American Psychological Association (APA)

- Vancouver

• Preceitos éticos da Resolução 466/12 do CNS

• Plataforma Brasil

• Elementos pré textuais, textuais e pós textuais



Estrutura do Projeto de Pesquisa



Elementos Pré textuais – Capa
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Elementos Pré textuais - Sumário



Elementos Pré textuais - Identificação do Projeto



Elementos Pré textuais - Identificação do Projeto



Decs-BVS



Elementos Pré textuais - Resumo
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Elementos Textuais - Introdução

• Citações nominais

- Direta: trechos copiados de outro autor sem

alterações

- Indireta: trechos baseados na ideia ou conteúdo

de outro autor, mas transcrito com as palavras

do autor do trabalho



Como apresentar citações diretas:

• Até três linhas: além do último nome do primeiro autor

e do ano de publicação da obra, colocar o número da

página (entre parênteses após o ano de publicação) e a

citação entre aspas

• Exemplo:

Conforme afirma Mesquita et al. (2012, p. 1131),

“Dizer que, pelo fato de a rede de apoio social em saúde

parecer atender às demandas dos pacientes, ela não

precisa ser aprimorada, não é totalmente verdade”.
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Como apresentar citações diretas:

• Com mais de três linhas: fonte tamanho 10, espaçamento

simples, sem aspas, e com recuo de 4 cm à margem direita

- Exemplo:

Conforme afirma Mesquita et al. (2012, p. 1131):

Dizer que pelo fato de a rede de apoio social em

saúde parecer atender às demandas dos pacientes,

ela não precisa ser aprimorada, não é totalmente

verdade. O aumento, em número e qualidade, dos

membros da rede de apoio social em saúde dos

pacientes deve ser sempre estimulado,

principalmente pelos profissionais de saúde, que

também devem objetivar fazer parte dessa rede.

Elementos Textuais - Introdução



Como apresentar citações indiretas:

• Parafrasear com as próprias palavras o conteúdo do autor e

colocar referência no final da frase (último nome do primeiro

autor com letras maiúsculas e o ano de publicação da obra).

• Exemplo:

A rede de apoio social em saúde de pacientes com

doenças respiratórias crônicas parecer atender às demandas

desses pacientes. Contudo, isso não quer dizer que ela não

precisa ser aprimorada. Deve-se estimular tanto o aumento em

número e quanto em qualidade dos membros da rede de apoio

social em saúde desses pacientes. Esse estímulo deve vir

principalmente dos profissionais de saúde, que também devem

ter como objetivo fazer parte dessa rede (MESQUITA et al.,

2012)
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Elementos Textuais - Introdução
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• Formulação do problema de pesquisa

• Justificativa

• Relevância

• Hipótese



Formulação do problema de pesquisa

• Tarefa difícil e incomum nos seres humanos

• Assunto controverso

• Ainda não satisfatoriamente respondido em algum

campo de conhecimento

• Imersão sistemática no objeto de estudo

• Discussão com pessoas que acumulam

experiência prática



Elementos Textuais - Introdução

• Fundamentação teórica
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Elementos Textuais - Objetivos

• Geral (Primários)

• Específicos (Secundários)



Elementos Textuais - Método

• Desenho do estudo

• Critérios de inclusão

• Critérios de exclusão

• Metodologia proposta

• Riscos e benefícios

• Desfechos primários e secundários



Elementos Textuais - Método

• Aspectos éticos

• Metodologia da análise dos dados



Elementos Textuais - Método

• Desenho do estudo

- Tipo

- Local

- Período (coleta dos dados)

- População

- Amostra (estimativa)



Elementos Textuais - Método

• Critérios de inclusão e exclusão

- Estabelecidos pelo pesquisador para

caracterizar a entrada ou saída do participante

do estudo



Elementos Textuais - Método

• Metodologia proposta

- Procedimento de coleta de dados detalhado

- Estratégias de recrutamento dos participantes

- Procedimentos de coleta de dados (avaliação,

intervenção, etc)



Elementos Textuais - Método

• Riscos

- Devem ser estratificados (mínimos, moderados e

altos) e justificados

- Forma de minimização deve ser explicitada

• Benefícios

- Diretos (para o participante) e indiretos



Elementos Textuais - Método

• Desfechos

- Primário: variável relacionada com o objeto

primário (central) do estudo

- Secundários: variáveis relacionadas com os

objetos secundários (específicos) do estudo



Elementos Textuais - Método

• Aspectos éticos

- Menção a Resolução 466/12 do CNS

- Respeito aos princípios da ética em pesquisas com

seres humanos

- Assinatura dos documentos éticos (TCLE, Fiel

depositário, Carta de anuência)

- Envio do projeto ao Comitê de Ética



Elementos Textuais - Método

• Metodologia da análise de dados

- Procedimentos de análise dos dados coletados

(quantitativos ou qualitativos)

- Programas: estatísticos, análise de discursos

- Testes a serem utilizados

- Significância estatística (se necessário)



Elementos Pós-Textuais - Cronograma



Elementos Pós-Textuais - Cronograma



Elementos Pós-Textuais - Orçamento

• Custos detalhados

• Material de consumo

• Material permanente

• Tipo de financiamento



Elementos Pós-Textuais - Referências

• Ordem alfabética

- Artigos

- Livros

- Documentos retirados da Internet



Elementos Pós-Textuais – Anexos

• Tudo que será utilizado de outros autores



Elementos Pós-Textuais – Apêndices

• Tudo que é elaborado pelo próprio autor



https://www.unifor.br/web/pesquisa-inovacao/comite-

de-etica



Comitê de Ética em Pesquisa

• Emissão de parecer consubstanciado por escrito, no

prazo máximo de 30 dias

- Aprovado

- Com pendência: o CEP solicita informações específicas,

modificações ou revisão, que deverá ser atendida pelo

pesquisador responsável, no prazo de 60 dias

- Retirado: quando transcorrido o prazo de 60 dias para

cumprimento da exigência

- Não aprovado
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ORIENTADOR



ORIENTADOR

NUPESQ/CCS – Profa. Liza





Sumarizando...

Elaboração do projeto de pesquisa + coleta de assinaturas de 

documentos éticos importantes (carta de anuência)

Impressão da folha de rosto e assinatura do orientador

Entrega do projeto no NUPESQ/CCS para assinatura da folha de rosto

Escaneamento da folha de rosto assinada pelo NUPESQ + inserção na plataforma

brasil e finalização da submissão na Plataforma Brasil (atenção cronograma CEP)

Inserção do projeto de pesquisa e documentos éticos na Plataforma 

Brasil

Aguardar a apreciação ética e recebimento do Parecer do COETICA



Cronograma de reuniões do CEP/Unifor



Dúvidas e auxílio – NUPESQ/CCS – H07

Profa. Liza Barreto

Coordenadora do Nupesq/CCS

Prof. Tauily Taunay

Gestor da CIP-Psicologia

Profa. Ádila Castro

Gestora da CIP- Educação

Física, Fonoaudiologia, Nutrição,

Enfermagem

Profa. Danielle Frota

Gestora da CIP-Farmácia, Fisioterapia, 

Odontologia, Medicina Veterinária

Profa. Danielle Malta

Gestora da CIP-Medicina



Links para consultas

• www.unifor.br/web/graduacao/monitoria

• www.unifor.br/web/pesquisa-inovacao/comite-de-etica

• http://plataformabrasil.saude.gov.br/

• http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.

pdf


