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O projeto de pesquisa deve ser escrito de modo a atender à Norma Operacional 001/2013, bem 

como as Resoluções CNS n° 466/2012 e CNS nº 510/2016 e outras resoluções específicas conforme o 

caso. 

 Abaixo seguem os itens mínimos que devem compor o projeto que passará pela análise do Comitê 

de Ética em Pesquisa Fundação Carmelitana Mário Palmério. 

 

 

 

 

 

 

Título do projeto  

Nome do trabalho, incluindo local e data/período, quando couberem. O título deve ser 

suficientemente explicativo, mas não deve ser muito longo nem apresentar siglas, vírgulas ou ponto 

final. 

Pesquisador responsável pelo projeto 

Nome completo: 

CPF: 

Instituição:  

Curso ou unidade acadêmica: 

Endereço para correspondência: 

Telefones: 

e-mail:  

Endereço eletrônico do currículo Lattes: 
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Relação dos outros pesquisadores integrantes da equipe do projeto 

Nome Dados Pessoais 

1. Titulação máxima, Telefones, E-mail, Endereço 

eletrônico do Currículo Lattes:  

2. Titulação máxima, Telefones, E-mail, Endereço 

eletrônico do Currículo Lattes: 

Instituição proponente: 

CNPJ: 02.345.421/0001-80 Nome da Instituição: Fundação Carmelitana Mario Palmério 

ÁREA DE ESTUDO  

Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) Número 

Desenho  

Descrever aqui a estrutura do projeto (não a metodologia). O tipo de pesquisa, os objetivos, quem e 

quantos serão os sujeitos da pesquisa, onde/como/quando o estudo será realizado e o que se espera 

dos resultados. 

Resumo 

Deve conter, tema do estudo, objetivos, metodologia proposta, forma de coleta e análise dos dados 

e resultados esperados. 
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Introdução 

Deve apresentar o tema proposto para o projeto e os motivos que o levaram a escolher esse assunto, 

a relevância do projeto para o meio acadêmico e a sociedade. O embasamento científico, com citação 

de referências bibliográficas relevantes e atuais é imprescindível. 

Hipóteses  

Questões que direcionam a pesquisa. Devem ser apresentadas como afirmações. 

Objetivo primário  

Propósito principal do estudo. 

Objetivos secundários  

Objetivos parciais, cujo conjunto levará à consecução do objetivo geral.  

Metodologia/Procedimentos 

Procedimentos:  Apresentar a trajetória do estudo, tudo o que será realizado, com o máximo de 

detalhes possível. 

Amostragem:  

• características da população a estudar: tamanho, faixa etária, gênero, cor (classificação do 

IBGE), estado geral de saúde, classes e grupos sociais, etc. Expor as razões para a utilização 

de grupos vulneráveis;  

• uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos, etc); 

• descrever os métodos que afetem diretamente os participantes da pesquisa; 
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• descrever planos para o recrutamento de indivíduos, processo de seleção dos indivíduos da 

amostra e procedimentos a serem seguidos.  

Metodologia de análise: técnicas utilizadas para analisar os dados. 

Critérios de inclusão: critérios para seleção dos participantes do estudo. 

Critérios de exclusão: critérios que impedirão a participação de indivíduos no estudo 

Local de realização da pesquisa: Descrever o local onde será realizada a pesquisa. Adicionalmente, 

deve o pesquisador anexar ao final do projeto (em Anexos) carta de autorização do local devidamente 

preenchida e assinada. 

Riscos ao participante: Neste item é fundamental que se atenda à resolução 466/12 do CNS, item 

V. Descrever qualquer risco, inclusive relacionados à confidencialidade das informações, avaliando 

sua possibilidade e gravidade. 

• descrever medidas para proteção ou minimização de qualquer risco eventual. Quando 

apropriado, descrever medidas para assegurar os necessários cuidados à saúde, no caso de 

danos aos indivíduos. Descrever também os procedimentos para monitoramento da coleta de 

dados para prover a segurança dos indivíduos, incluindo as medidas de proteção e a 

confidencialidade. 

Benefícios: apresentar o ganho que os resultados do projeto trarão ao participante da pesquisa 

diretamente ou à sociedade. 

 

Desfecho primário/resultados esperados  

Principal resultado que se espera obter quando da conclusão do estudo. 
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Cronograma de execução (Atividades que serão executadas a partir da aprovação pelo CEP) 

É a relação de atividades que serão realizadas para a execução da pesquisa e a indicação do período 

em que ocorrerão.  

Orçamento do projeto  

 Orçamento é relação dos serviços, produtos em geral e outros itens necessários para a execução da 

pesquisa e que necessitam ser adquiridos ou pagos. Deve apresentar a identificação do produto, o 

tipo da despesa e o valor. 

Referências bibliográficas 

Seguir as Normas ABNT 2020 

 

Anexos e apêndices 

Exemplos: Modelo de TCLE; Modelo de TALE (se aplicável); Instrumento de pesquisa (se 

aplicável); Termo de autorização de instituições coparticipantes (se aplicável), folha de rosto, carta 

de encaminhamento, etc. 

Os documentos colocados no projeto devem ser os MESMOS que forem anexados à Plataforma 

Brasil. 

 


