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Documentos para submissão do projeto de pesquisa no CEP-IMES 

 

1. Folha de rosto (Preenchida/cadastrada na PLATAFORMA BRASIL assinada de 

forma legível e carimbada pelo pesquisador principal e pelo representante da 

Instituição proponente). O CEP IMES está cadastrado como (Instituto 

Mantenedor de Ensino Superior da Bahia - IMES). CNPJ: 04.670.333/0001-89. 

OBS: Não é permitido que o pesquisador principal assine a Folha de Rosto na 

qualidade de Pesquisador Principal e Representante da Instituição Proponente. 

2. Projeto de Pesquisa em PDF ou Word. 

3. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou a dispensa do mesmo.  

OBS: O TCLE deve estar igual no projeto e nos anexos postados. Deve ser em forma 

de convite. É necessário colocar todos os dados de contato dos pesquisadores e do 

CEP. O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Mantenedor de Ensino Superior da 

Bahia (CEP/IMES) está localizado na Avenida Luís Viana Filho, 8812, Paralela, - FTC- 

Módulo 1, Nível 3. Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 9h às 17h e na 

sexta das 9:00h às 16:00h. Telefone: (71) 3281-8214. E-mail: cep@ftc.edu.br 

 

4. Orçamento financeiro detalhado. 

5. Carta de Anuência da Instituição onde será realizada a pesquisa, assinada de 

forma legível e com o carimbo do responsável ou a solicitação de dispensa da 

mesma. 

6. Questionários, Formulários de coleta de dados, Roteiros de entrevistas. 

7. Termo de Confidencialidade/Comprometimento, juntamente com declaração 

em que o(a) Pesquisador(a) Responsável-Orientador(a) deverá comprometer-

se a observar a Resolução 466/12 em todas as fases da pesquisa, inclusive a 

entrega de relatórios anuais e do relatório final, evidenciando que a coleta de 
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dados ainda não foi iniciada, assinado por TODOS os participantes da pesquisa 

(Pesquisador principal e demais pesquisadores). 

8. Cronograma atualizado indicando separadamente o mês e ano em que cada 

etapa do projeto será efetuada, bem como quando ocorrerá a coleta de dados. 

O cronograma deverá estar igual na brochura do projeto e nos anexos 

postados. 

9. Em projeto que preveja coleta de dados via formulário eletrônico, deverá ser 

anexado o link e o conteúdo do formulário eletrônico aberto para aceitar 

respostas, permitindo que os relatores tenham acesso ao formulário na íntegra 

para avaliação.  

 

 

Link da Plataforma Brasil: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf 

 

Modelos de documentos no site da Uniftc: 

http://site.ftc.edu.br/salvador/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa-humana/ 
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