Protocolo de Pesquisa de Projeto encaminhado ao CEP via Plataforma
Brasil

Projeto de Pesquisa*:
*Incluir o título do projeto
Informações Preliminares
______ Responsável Principal* ____________________________________
CPF:
Nome:
Telefone:
E-mail:
*Incluir os dados do Pesquisador Responsável
______ Instituição Proponente _____________________________________
Nome da Instituição:
Equipe de Pesquisa:
CPF

Nome

*Incluir os colaboradores do projeto
Grandes Áreas do Conhecimento
(CNPq)*
*Incluir o número e a descrição da Grande Área do Conhecimento selecionada
na Plataforma Brasil
Desenho
Financiamento*
*Descrever os dados, se houver financiamento institucional, ou incluir
financiamento próprio
Palavra-chave*
*Incluir todas as palavras-chave que forem descritas na Plataforma; se preciso,
incluir mais lacunas
Detalhamento do Estudo*
*Inserir em cada espaço o mesmo texto utilizado nos itens de preenchimento
da Plataforma Brasil
Introdução*

Resumo*

Hipótese*

Objetivo Primário*

Objetivo Secundário*

Metodologia Proposta*

Critério de Inclusão*

Critério de Exclusão*

Riscos*

Benefícios*

Metodologia de Análise de Dados*

Desfecho Primário*

Desfecho Secundário*
*Até 4000 caracteres
Tamanho da amostra no Brasil:
Grupos em que serão divididos os sujeitos de pesquisa neste centro*:
ID Grupo
Nº de indivíduos
Intervenções a serem
realizadas
*Identificar os grupos conforme descrito no respectivo campo da Plataforma
Brasil

Instituição Co-participante*:
CNPJ

Nome da Instituição Co- Nome do Responsável
participante

*Inlcuir os dados da Instituição Co-participante
Cronograma de Execução*
Identificação da Etapa

Início (mm/aa)

Término (mm/aa)

*Incluir o cronograma de execução descrito na Plataforma Brasil
Orçamento Financeiro*:
Detalhamento do Orçamento

-

*Incluir todos os itens de orçamento descritos na Plataforma Brasil
Bibliografia*:

*Incluir todas as referências descritas na Plataforma Brasil

Declaro para os devidos fins, que as informações aqui contidas serão as
mesmas incluídas na plataforma Brasil.
Novo Hamburgo, ____ de _____________ de 2012

____________________________________
Pesquisador Responsável

Observação: Este documento deve ser preenchido, impresso e apresentado no momento que
for coletada a assinatura do responsável pela Instituição Proponente. No caso de TCC de
graduação e Pós-graduação Lato Sensu, o responsável é o Diretor do Instituto Acadêmico no
qual o projeto está vinculado. E nos casos de projetos de Pós-graduação Strictu Sensu e de
projetos Institucionais, o responsável é o Pró-reitor de Pesquisa e Inovação. (Resolução
Reitoria nº 01/2011 de 06 de janeiro de 2011)

