
           

CHEK  LIST  DOS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  SUBMISSÃO  DE
PROJETOS DE PESQUISA NO CEP/FSM/PB

1. (  ) Folha de Rosto: gerada pela Plataforma Brasil, deve estar inteiramente preenchida
com datas e assinaturas do pesquisador responsável e o responsável pela Instituição
Proponente;

2. (  ) Termo de Compromisso dos Pesquisadores: responsável e participante(s); deve
estar preenchido com dados dos responsáveis: 
1.  Pesquisador  Responsável:  nome  completo,  documento  de  identificação,  função
exercida na IES e curso, data e assinatura; Pesquisador Participante: nome completo,
matrícula e curso, data e assinatura; Também, deve constar o título da pesquisa;

3. (   ) Termo de Anuência: 
1 (  ) Instituição Proponente; deve estar preenchido com os dados do responsável pela
Instituição, com data, assinatura e carimbo; e       
2  (  )  Instituição  Coparticipante;  deve estar preenchido com dados do responsável
pela Instituição, com data, assinatura e carimbo;

4. (  )  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do maior; deve conter,
título da pesquisa, dados dos pesquisadores responsáveis, dados do CEP que avaliará
a pesquisa; 

5. (  ) Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) do menor de idade; deve
conter, título da pesquisa, dados dos pesquisadores responsáveis, dados do CEP que
avaliará  a  pesquisa;  deve  ser  confeccionado  em  linguagem  acessível  ao(s)
participante(s) da pesquisa;

6. (   ) Termo de Consentimento Para Uso de Dados (TECUD): deve estar preenchido
com título da pesquisa, dados dos pesquisadores responsáveis com data e assinaturas
destes;  dados do responsável  pela  Instituição,  responsável  pelos  dados,  número da
portaria, cargo/função que exerce, data, assinatura e carimbo;

7. (   ) Instrumento de Coleta dos Dados; deve estar escrito com clareza e objetividade;

8. (   ) Projeto completo detalhado – brochura; 

NOTA:  O  cronograma do  projeto:  deve  estar compatível  com  as  datas  descritas  na
Plataforma Brasil e no projeto anexado, constando a data da coleta de dados e do envio do
Relatório Final ao CEP; como também a grade do orçamento tem que constar os itens de
custeio e capital com seus valores idênticos no projeto e na Plataforma Brasil.  
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