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Reunião do Comitê

�

ANVISA

Os protocolos de pesquisas devem conter 
os tópicos conforme descrito na Norma 
Operacional nº 001/2013, item 3.3, anexo II;
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Documentos indispensáveis a apreciação dos protocolos de 

pesquisa pelo CEP-IFBA, a serem anexados à Plataforma Brasil:

���Folha de Rosto, gerada na Plataforma Brasil, devidamente 
preenchida, assinada (pelo dirigente máximo*) e digitalizada;

���Declaração do pesquisador responsável de que a coleta dos 
dados não será iniciada antes da aprovação do CEP-IFBA (Resolu-
ção nº 466/2012, capítulo XI.2, alínea “a”), assinada e digitalizada;

�� Declaração assinada pelo pesquisador responsável, compro-
metendo-se a observar as Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 
em todas as fases de sua pesquisa, incluindo o envio de relatórios 
parciais e �nal, assinada e digitalizada;

�� Declaração de Autorização (anuência) do local da coleta de 
dados, assinada pelo responsável (nome, cargo, local, data),digita-
lizada preferencialmente em papel timbrado;

���Projeto de Pesquisa Detalhado (Brochura) em arquivo de 
formato editável, no qual deve conter um tópico sobre os “Aspec- 
tos Éticos” da pesquisa e os instrumentos de coleta (questionário, 
roteiro de entrevista, �cha clínica etc.); além de estar em conformi-
dade com as normas acadêmicas;

������Orçamento �nanceiro detalhado, com indicação das fon- 
tes de �nanciamento, mesmo que seja �nanciamento próprio;

����� Cronograma de execução do projeto contendo todas as 
etapas, inclusive a etapa de submissão ao CEP-IFBA e entrega dos 
relatórios parciais e �nal;

�� TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos parti- 
cipantes maiores de idade e, se for o caso, conter autorização de 
Uso de Imagem e/ou áudio;

�� TALE – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido dos parti- 
cipantes menores de idade e, se for o caso, conter autorização de 
Uso de Imagem e/ou áudio;

 �����TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos 
pais ou responsáveis, no caso de participantes menores de idade 
e, se for o caso, conter autorização de Uso de Imagem e/ou áudio;

�� Currículo do pesquisador principal e dos demais pesquisado-
res, inclusive do orientador, atualizados nos últimos 12 meses;

�� Declaração se haverá ou não cooperação estrangeira, bem 
como relação com as outras instituições e envio de material bio- 
lógico para o Exterior;

����� No caso das pesquisas conduzidas no exterior ou com 
cooperação estrangeira, o pesquisador deve atender a Resolução 
nº 466/2012, Capítulo III, item 2, alínea “p”.

*Dirigente máximo no âmbito da pesquisa, informando nome completo, CPF, 
cargo ocupado com informações da portaria.
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Esteja convencido de que sua pesquisa é 
eticamente correta e poderá ser executada 
através dos métodos usuais da investigação 
cientí�ca, conforme Resoluções nº 466/2012 
(ciências da saúde) e 510/2016 (ciências 
humanas e sociais), e Norma Operacional nº   
001/2013, do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS);
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Todo pesquisador responsável e sua 
equipe de pesquisa (colaboradores) 
devem ser cadastrados na Plataforma 
Brasil 
https://plataformabrasil.saude.gov.br/ 
para submeterem seus protocolos de 
pesquisa ao CEP - IFBA. 

Para se cadastrar na Plataforma Brasil, os 
pesquisadores precisam de cópia 
digitalizada (frente e verso) da carteira 
de identidade e uma foto digital;

Para submeter o protocolo de pesquisa 
ao CEP-IFBA, o pesquisador deve 
cadastrar seu projeto de pesquisa na 
Plataforma Brasil.
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Redija o projeto de pesquisa conforme 
instruções da Norma Operacional nº 
001/2013, item 3.4.



Comitê de Ética em 
Pesquisa CEP - IFBA 

IFBA
Reitora
Luzia Matos Mota

Pró-Reitor de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação
Ivanildo Antonio dos Santos

CEP-IFBA
Coordenador
Ebenézer Silva Cavalcanti

Vice-Coordenadoras
Luize Pinheiro Meirelles
Rivailda Silveira Nunes de Argollo

Secretária Executiva
Sharlene Sodré Bonfim

O trâmite dos protocolos de pesquisa para apreciação no CEP-IFBA 
ocorre estritamente por meio da Plataforma Brasil. Dessa forma, 
torna-se obrigatório o cadastro dos pesquisadores responsáveis 
pelos projetos de pesquisa.

Todos os documentos devem ser encaminhados ao CEP - IFBA 
somente por meio da Plataforma Brasil. Não serão aceitos 
documentos via e-mail ou sistema SEI (Sistema Eletrônico de 
Informação).

O CEP-IFBA não examina projetos de pesquisa já iniciados ou 
concluídos. O prazo para emissão do parecer inicial é de 30 dias a 
partir da aceitação dos documentos do protocolo na integralidade, 
cuja checagem documental deverá ser realizada em até 10 dias 
após a submissão.

Projetos com pendências são notificados ao pesquisador  
responsável para atendimento da lista de inadequações, no prazo 
máximo de 30 dias.

A aprovação do protocolo de pesquisa pelo CEP-IFBA implica 
credenciamento do pesquisador responsável durante todo 
desenvolvimento do projeto, condicionado ao envio de relatórios 
parciais e de relatório final.

Projetos em Áreas Temáticas Especiais deverão aguardar a 
aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
em Brasília, para início da pesquisa.

Projetos com cooperação estrangeira somente poderão ter sua 
aprovação comunicada oficialmente ao patrocinador após 
aprovação pela Conep.

Para o cadastro dos pesquisadores na Plataforma Brasil, deve-se 
acessar o link: 
http://plataformabrasil.saude.gov.br/.

Para mais informações acerca de submissão de protocolos no  
CEP-IFBA, acessar o link: 
https://portal.ifba.edu.br/prpgi/cep.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI)
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador/BA, CEP: 40.110-150
(71) 3221-0332
cep@ifba.edu.br / https://portal.ifba.edu.br/prpgi/cep 

O Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  
(CEP),  do  Instituto  Federal  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  
da  Bahia  (IFBA),  foi  criado  em

dezembro de 2008 com o 
objetivo de identificar, analisar 

e avaliar as implicações éticas
 nas pesquisas científicas que 

envolvam seres humanos.

A iniciativa visa fomentar a 
implantação de uma cultura 

democrática, na defesa da 
comunidade científica, do 

cidadão e da sociedade.
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