INÍCIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Todo o processo de avaliação do CEP se dá online, via Plataforma Brasil, e o pesquisador deverá
acompanhar através do site. Nem o CEP nem a Plataforma Brasil enviam emails ou qualquer
outro tipo de contato.

Ao clicar http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf você será encaminhado
à PLATAFORMA BRASIL, ferramenta nacional e unificada de registros de projetos de pesquisa
envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP e que oferece manuais de instruções
para cada etapa do registro e ajuda via telefone, email ou chat online. A administração da
Plataforma Brasil não é de responsabilidade do CEP/FACIG mas sim do Ministério da Saúde.

COMO LOCALIZAR O PARECER DO MEU PROJETO DENTRO DA PLATAFORMA BRASIL?
Meu projeto apresenta situação: PENDÊNCIA EMITIDA PELO CEP, como faço para ver as
pendências? Meu projeto foi APROVADO, como faço para acessar o documento de aprovação?
COMO LOCALIZAR O PARECER CONSUBSTANCIADO:
OBS: Utilize o navegador Mozilla para acessar o sistema.
1- Primeiramente é preciso localizar o projeto;
2- Feito isso é preciso que clique na lupa;
3- Aparecerá uma nova tela contendo uma Árvore de Arquivos (tipo um organograma em pastas
amarelas);
4- Cada pasta possui uma seta ao lado esquerdo;
5- Clique nas setas, colocando todas para baixo, até localizar uma pasta chamada Pareceres;
6- Clique na pasta Pareceres e verificará os pareceres que estarão à direita da Árvore de Arquivos;
7- Todos os documentos estarão em PDF;
8- Para visualizar o arquivo em PDF basta clicar em detalhar (ícone em forma de lupa na frente do
PDF).
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OBS: TODAS as setas deverão estar voltadas para baixo. Somente assim conseguirá visualizar a(s)
pasta(s) Pareceres.
O Manual Funcionalidades da Aba Pesquisador também tem instruções de como localizar o
parecer.
Para evitar defasagem entre a data de aprovação pelo CEP e o período da coleta de dados,
recomendamos que o início da coleta de dados ocorra 2 ou 3 meses após a entrada do protocolo
da pesquisa na Plataforma Brasil.
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