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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

CONCEITO  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste na formulação e apresentação de um estudo 

de natureza cientifica ou técnica da área enfermagem, ou a ela relacionada, sob orientação de um 

docente da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), elaborado pelo(a) estudante do Curso de 

Graduação em Enfermagem. O trabalho visa avaliar, propor, discutir, revisar e/ou apresentar 

soluções para um problema de relevância nas Ciências da Saúde com ênfase na enfermagem.  

CONTEXTO 

A elaboração de TCC é uma exigência das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o 

ensino de enfermagem, adotado integralmente no currículo de enfermagem da ESCS. Consta na 

referida diretriz que “desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 

conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional” (BRASIL, 2001) se constitui em  

uma das finalidades da formação do enfermeiro.  

No curso de enfermagem da ESCS, as habilidades e conhecimentos para o desenvolvimento de 

projetos vêm sendo desenvolvidos desde a primeira série, momento em que os estudantes são 

desafiados a desenvolverem projetos de intervenção na comunidade e, para tanto, recebem aporte  

teórico metodológico para esta empreitada.  

A pesquisa como princípio educativo (DEMO, 2000), também é um dos eixos pedagógicos 

presentes no currículo da Escola, que ao adotar a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a 

problematização como metodologias de ensino aprendizagem, desloca para o estudante a 

responsabilidade cotidiana pela busca e sistematização de conhecimento científico. Pode-se, neste 

sentido, considerar a elaboração de um TCC um avanço na construção de sujeitos autônomos, 

reflexivos e críticos, com maior facilidade para abordar e compreender a conhecimento científico em  

sua complexidade, ambiguidade, ambivalência, inconclusão e temporalidade.  

O trabalho acadêmico fruto de pesquisa se realiza fundamentalmente por uma linguagem 

embasada em conceitos, proposições, métodos e técnicas, em um ritmo próprio e particular 

(MINAYO, 1998) 

Concebe-se que na terceira série o estudante estará realizando a etapa exploratória, que se 

encerrará na submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos; na quarta 

série serão realizadas as etapas de trabalho de campo, tratamento do material e divulgação. O ciclo 

da pesquisa do discente de graduação da ESCS estará se fechando na quarta série visto coincidir com 
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o término da graduação. Novos discentes podem dar continuidade ao tema com novas indagações, e 

mesmo aquele estudante poderá aprofundá-lo em novas pesquisas em outra etapa da sua formação. 

Evidências apontadas por Saupe et al. (2004), sobre a importância do processo de elaboração de 

TCC para os estudantes, reiteram a importância da iniciação científica precoce para aguçamento da 

visão crítica, treinamento de metodologias, refinamento da capacidade de trabalhar com orientação e  

em grupo e enfrentamento menos doloroso da obrigatoriedade de produzir uma monografia.   

Propõem-se como princípios a iniciação precoce dos estudantes na pesquisa, as sucessivas 

aproximações, a complexidade crescente, o processo pró-ativo e a flexibilização. A iniciação precoce 

juntamente com as sucessivas aproximações referem-se a relação entre o estudante e o processo da 

pesquisa. Estas precisam ser planejadas pelos professores envolvidos com o TCC, e podem/devem 

abordar as várias etapas da pesquisa, desde sua concepção até à divulgação dos resultados obtidos. O 

princípio da complexidade crescente inicia o estudante para tornar-se primeiramente um leitor crítico 

e um consumidor seletivo dos resultados de pesquisas e vai, gradativamente, envolvendo-o com as 

etapas da pesquisa, participação em grupos, incentivo ao debate, treinamento para coleta de dados, 

aplicação de instrumentos e a discussão dos resultados mais significativos. O processo pró-ativo 

estimula iniciativas dos estudantes, abrindo espaço para discussão e encaminhamento de temas de 

pesquisa, gerados a partir de seus interesses, cuja viabilidade ou não, será percebida pelo protagonista 

da ideia, na medida em que avancem na revisão da literatura sobre o tema e nas discussões no grupo. 

O princípio da flexibilização possibilita incorporar, como créditos optativos ou atividades 

complementares, a participação nos grupos de pesquisa e a produtividade daí decorrente, bem como 

incorporar como TCC  

os projetos desenvolvidos e vinculados a programas de iniciação científica (SAUPE et al., 2004). 

Na operacionalização destes princípios incluem-se quatro etapas. A primeira é a capacitação, 

entendida como a apreensão de conhecimentos sobre como fazer pesquisa. Essa etapa concentra-se 

em conteúdos sobre metodologia científica, bioestatística, metodologia da pesquisa, leituras de 

resultados de pesquisas e entrevistas com pesquisadores. A segunda é a conceptualização, 

representando a busca pela temática a ser desenvolvida. Neste quesito, propõe-se que os professores, 

pesquisadores e orientadores do curso venham divulgar suas pesquisas, expondo suas sugestões para 

os projetos dos estudantes que quiserem se filiar à sua linha de pesquisa. A terceira é a produção, 

representando o tempo da construção do projeto, o planejamento, o embasamento teórico, a coleta 

dos dados, sua análise e elaboração do relatório final. A última é a divulgação que se inicia com a 

apresentação e sustentação do TCC perante a Banca Examinadora e continua com seu 

encaminhamento para eventos  

ou periódicos, sob a forma de artigo, resumo ou pôster (SAUPE et al., 2004). 
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O papel dos docentes é ampliado nesta proposta de Saupe et al. (2004) e bastante adequado 

àqueles que atuam na ESCS e possuem a titulação de mestres e doutores. Entre as demais atividades 

do processo cotidiano de ensino aprendizagem, agrega-se o compromisso com a identificação de 

linhas de pesquisa, com a produção de conhecimento bem como com a orientação acadêmica aos 

estudantes, desde a indagação inicial até a divulgação nos meios acadêmicos. Reforça, portanto, que 

não se trata apenas de orientar, é necessário produzir conhecimento próprio de modo a motivar os 

estudantes para a adesão às suas linhas de pesquisa. Este movimento é especialmente importante para 

que o TCC não se torne apenas o cumprimento de um requisito das DCN sem grandes significados 

para estudantes e docentes, problemas já detectados em escolas que já o desenvolvem há mais tempo.  

Com relação aos professores, Palmeira e Rodriguez (2008) identificaram que há uma formação 

científico-investigativa inconsistente para orientar o TCC e aplicar métodos e técnicas de ensino 

aprendizagem que possibilitem a realização de atividades investigativas. Destaca-se também a 

indefinição quanto a uma metodologia investigativa comum a todos os professores e a pouca 

familiarização destes com as habilidades investigativas e sua operacionalização durante as séries do 

curso. 

Assim ressalta-se a importância do investimento na elaboração e desenvolvimento de TCC 

pelos discentes de graduação em enfermagem, como estratégia para o aprimoramento da prática 

investigativa e de produção de conhecimento cientifico. Neste sentido, pautando-se pelas concepções 

de Demo (2002), Deslandes (1994), Minayo (1998), Saupe et al. (2004) e na atual realidade do curso 

de Enfermagem da ESCS, apresenta-se a seguir a estrutura das unidades educacionais e atividades 

transversais de metodologia de pesquisa, desenvolvidas na 3a e 4a série.
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2. OBJETIVOS  

GERAL:  

 Orientar e normatizar a produção do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Graduação em 

Enfermagem da ESCS.  

ESPECÍFICOS:  

 Integrar conceitos básicos sobre ciência, conhecimento científico e métodos aplicados à pesquisa 

em saúde. 

 Reconhecer a importância da construção de conhecimento científico a partir da realidade. 

 Analisar os elementos constituintes do projeto de pesquisa e seus requisitos. 

 Realizar busca e análise crítica da literatura científica nas bases de dados.  

 Discutir as implicações éticas da pesquisa com seres humanos.  

 Distinguir os diferentes desenhos de pesquisa em saúde. 

 Formular estudo técnico ou científico em busca de solução de problemas no âmbito das Ciências 

da Saúde com ênfase na enfermagem. 

 Analisar características, vantagens e desvantagens de diferentes instrumentos de coleta de dados. 

 Discutir os princípios gerais da análise dos dados. 

 Planejar a seleção e abordagem da amostra para coleta dos dados. 

 Desenvolver as etapas do projeto de pesquisa sob supervisão e acompanhamento do orientador. 

 Orientar os procedimentos relacionados a defesa oral do TCC para banca examinadora. 
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3. UNIDADES EDUCACIONAIS 

As atividades do TCC estão inseridas no currículo na 3ª série e 4ª série do curso nas seguintes 

unidades educacionais:  

3ª Série 

 M304 – Produção do Conhecimento Científico I 

Carga horária: 54h  

Ementa: Conhecimento Científico e tipos de conhecimento. Pesquisa em Bases de Dados. 

Projeto de Pesquisa. Metodologias de Pesquisa quantitativas e qualitativas, suas etapas e 

procedimentos. Ética em Pesquisa. Comitê de Ética em Pesquisa. Pesquisa em Saúde. 

Redação científica. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Objetivo geral: Conhecer os conceitos e estrutura da pesquisa científica analisando-os para 

elaboração do pré-projeto do Trabalho de Conclusão de Curso  

 M308 – Produção do Conhecimento Científico II 

Carga horária: 18h 

Ementa: Projeto de Pesquisa. Redação Científica. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Objetivo geral: Realizar a submissão do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

4ª Série 

   Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Carga horária: 84h 

Objetivo geral: Desenvolver o projeto de pesquisa, com redação e apresentação do trabalho  

final. 

3.1. Cronograma de atividades de TCC na 3ª e 4ª séries 

 As atividades de TCC serão realizadas no período previsto em calendário acadêmico anual e 

distribuídas nos seguintes semestres:  

3ª série (1º semestre) - M304: Produção do Conhecimento Científico I 

3ª série (2º semestre) - M308: Produção do Conhecimento Científico II 

4ª série (1º e 2º semestre) - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
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4. COORDENAÇÃO DO TCC 

A Coordenação do TCC será exercida por docente do Curso de Graduação em Enfermagem 

em exercício na ESCS, com título de mestrado ou doutorado, conforme definição da Coordenação do 

Curso de Graduação em Enfermagem. 

ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE TCC: 

 Estabelecer e divulgar as normas, procedimentos e critérios de desenvolvimento e de avaliação 

de  

TCC, bem como o cronograma das atividades de TCC ao longo da 3ª e 4ª séries. 

 Evidenciar a importância do TCC como estratégia pedagógica para a produção de conhecimento  

científico. 

 Trabalhar de forma articulada com a Coordenação do Curso, suas gerências e coordenações. 

 Atualizar anualmente e/ou sempre que necessário o Manual de TCC e divulgá-lo, bem como a 

lista de linhas de pesquisa, orientadores e o cronograma dos módulos de TCC.  

 Coordenar e acompanhar as atividades das unidades educacionais M304, M308 e TCC. 

 Analisar os pré-projetos e designar um orientador para cada estudante. 

 Supervisionar o trabalho dos orientadores e orientandos, acompanhando cada etapa de 

desenvolvimento do TCC. 

 Orientar e supervisionar a adoção dos requisitos éticos em pesquisa.  

 Divulgar e incentivar o uso das diretrizes para as boas práticas nas publicações científicas 

conforme recomendado pelo Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq 

(ANEXO A). 

 Dirimir dúvidas e favorecer a resolução de eventuais pendências e conflitos relativos ao TCC, 

assegurando o cumprimento das etapas de seu desenvolvimento. 

 Atender orientador e orientando sempre que necessário e conforme agendamento prévio.  

 Definir o quadro de examinadores e o calendário das bancas examinadoras. 

 Elaborar e fornecer à secretaria de curso lista com os nomes dos orientadores, e examinadores 

para fins de comprovação de participação.  
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 Elaborar relatório com a menção final dos estudantes em TCC para fins de certificação;  

 Avaliar o processo de desenvolvimento do TCC. 

 Estimular, apoiar e acompanhar a publicação dos artigos científicos em revistas indexadas. 
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5. COMISSÃO DE TCC 

É uma instância de apoio à coordenação de TCC e ao corpo docente e discente do Curso de  

Graduação em Enfermagem. Terá caráter permanente e será constituída por docentes do Curso de 

Graduação de Enfermagem em exercício na ESCS. Sua composição será definida pela CCE, 

podendo ser revista a qualquer momento. 

Será constituída por docentes do curso de Graduação em Enfermagem em exercício na ESCS, 

com título de Mestrado ou Doutorado, e será definida pela Coordenação do Curso de Graduação em 

Enfermagem.  

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE TCC: 

 Colaborar na elaboração de normas, procedimentos e critérios de desenvolvimento e de avaliação 

de TCC. 

 Colaborar na atualização do Manual de TCC.  

 Auxiliar na análise dos pré-projetos e na designação dos orientadores.  

 Auxiliar o coordenador de TCC na resolução de eventuais pendências e conflitos relativos ao 

TCC, assegurando o cumprimento das etapas de seu desenvolvimento.  

 Atuar na comissão de reavaliação, quando necessário. 

 Analisar e deliberar sobre casos omissos no manual de TCC.  
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6. ORIENTADOR DE TCC  

Será docente da ESCS, preferencialmente mestre e/ou doutor, com disponibilidade de pelo 

menos uma hora semanal para a orientação de cada um dos projetos pelos quais for responsável.  

Para o desenvolvimento do TCC será permitida a participação de um coorientador que poderá 

auxiliar, na qualidade de especialista em área determinada do TCC. A este caberá à assistência ao 

discente em pontos específicos do projeto, ocorrendo de forma integrada com o orientador, a quem 

cabe a responsabilidade pelo andamento do projeto. 

ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR: 

 Orientar no máximo quatro TCCs.  

 Avaliar a relevância, a originalidade e as condições de execução da pesquisa apresentada pelo 

discente, propondo ajustes quando necessários. 

 Acompanhar a elaboração do projeto de TCC, bem como as etapas de seu desenvolvimento, 

indicando referências bibliográficas e de dados disponíveis, propondo ajustes quando 

necessários. 

 Responsabilizar-se pelos projetos de pesquisa dos discentes junto à Plataforma Brasil e ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, atendendo as normas regulamentares vigentes, conforme o 

disposto na Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e 

complementos (ANEXOS B e C). 

 Dar anuência formal, endossando todos os documentos relativos ao TCC (projeto de pesquisa, 

relatórios, registros de frequência, fichas de avaliação, artigos, formatos de avaliação, etc).  

 Registrar a frequência e conceito do estudante na execução das atividades de TCC no sistema 

acadêmico. 

 Cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de TCC e, quando isso não for possível, 

informar a Comissão os motivos. 

 Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de TCC. 

 Atender os orientandos semanalmente e/ou conforme a necessidade, em horário previamente 

fixado, para acompanhamento e avaliação. 

 Indicar coorientador, ou disponibilizar o projeto de pesquisa para o estudante executá-lo, sob 

orientação de outro docente designado pela Coordenação de TCC, em caso de desligamento da 

ESCS, aposentadoria ou afastamento prolongado maior que 30 dias (licença médica, licença 

maternidade, etc). 

 Seguir as diretrizes para as boas práticas nas publicações científicas conforme recomendado pelo 

Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq (ANEXO A). 

 Dirimir dúvidas e favorecer a resolução de eventuais pendências e conflitos relativos ao 

desenvolvimento do TCC, assegurando o cumprimento das etapas de desenvolvimento do 

mesmo. 

 Participar das defesas de seus orientandos, na qualidade de presidente das bancas examinadoras. 
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7. ATRIBUIÇÕES DO ORIENTANDO 

A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente dos discentes, o que não exime o 

orientador de desempenhar adequadamente as atribuições como descritas neste manual. Sendo assim, 

as responsabilidades do orientando para o desenvolvimento do TCC são: 

 Definir o eixo temático do TCC em conformidade com as prioridades de pesquisa para o Sistema  

Único de Saúde, adaptadas para a ESCS. 

 Indicar os orientadores de sua preferência, atendendo aos critérios propostos pela ESCS. 

 Estabelecer juntamente com o orientador o plano de trabalho e o cronograma estabelecido com 

orientador da execução das atividades. 

 Cumprir integralmente o plano de trabalho até sua conclusão, conforme o cronograma 

estabelecido em conjunto com o orientador. 

 Seguir as diretrizes orientadoras das boas práticas nas publicações científicas conforme 

recomendado pelo Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq (ANEXO A). 

 Participar das reuniões com a Comissão de TCC. 

 Cumprir a agenda de encontros pactuada com o orientador. Na impossibilidade de cumprimento 

da agenda, justificar ao orientador, definindo com o mesmo data de reposição. 

 Cumprir todos os aspectos éticos da pesquisa conforme o disposto na Resolução nº 466/2012 e 

nº  

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e complementos (ANEXOS B e C). 

 Manter a Comissão de TCC informada do desenvolvimento dos trabalhos. 
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8. BANCA EXAMINADORA DE TCC 

A Banca Examinadora deverá ser composta por pelo menos 3 (três) membros: um orientador 

que presidirá a banca e 2 (dois) examinadores, um com titulação mínima de mestre e o segundo com 

titulação mínima de especialista, devendo pelo menos um deles ser do quadro da ESCS, e o outro 

podendo ser externo. 

ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA: 

 Avaliar o conteúdo do TCC final, a apresentação oral e defesa de TCC considerando os critérios 

definidos nos formatos de avaliação de TCC. 

 Preencher os formatos de avaliação de TCC. 
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9. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DO TCC 

Será elaborado individualmente ou em dupla, sob a orientação de um docente da ESCS. 

1. Os trabalhos em dupla devem contemplar objetos de estudo com amplitude, complexidade e 

profundidade para abarcar a produção científica de dois estudantes. Os projetos de TCC em 

dupla serão analisados e autorizados pela comissão de TCC.  

2. Poderá estar vinculado a um projeto de iniciação científica (Programa de Iniciação Científica – 

PIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde - PET), desde que assegurada a elaboração de artigo científico 

acerca do tema e apresentação à banca examinadora. 

3. Por interesse e concordância entre orientador e discente, poderá haver trabalho de coorientação, 

desenvolvido por docente de graduação de enfermagem da ESCS ou por profissional com 

notório saber no tema de escolha, com titulação mínima de especialista. 

4. Todos os docentes com mestrado/doutorado (Docentes e titulação – APÊNDICE A) deverão 

orientar TCC, podendo também o docente especialista desempenhar esta função. Todos os 

docentes devem manter atualizadas as linhas de pesquisa de seu interesse (Orientadores e linhas 

de pesquisa – APÊNDICE B).  

5. Cada orientador ocupar-se-á de no máximo 4 (quatro) TCCs. 

6. A distribuição dos orientandos para cada orientador ocorrerá da seguinte forma:  

1.1 Será realizada a divulgação das linhas de pesquisa e dos seus respectivos docentes, 

durante o M304 – Produção do Conhecimento Científico I, ao longo do qual os discentes 

elaborarão o pré-projeto de pesquisa, conforme roteiro (APÊNDICE C), indicando 3 (três) 

possíveis orientadores, por ordem de preferência. 

1.2 Os pré-projetos de pesquisa serão analisados e distribuídos entre os orientadores, 

conforme os seguintes critérios, em ordem decrescente: 

6.2.1 Coerência entre a linha de pesquisa do orientador (APÊNDICE B) e o tema proposto 

pelo discente. 

6.2.2 Participação do estudante em projetos em que o orientador colabore ou lidere. Ex: PET, 

Projetos de Pesquisa, Projetos de Extensão, Programa de Iniciação Científica (PIC), etc. 

Nestes casos o discente terá prioridade na escolha do orientador. 

6.2.3 Permanecendo empate entre as preferências de orientação, outros critérios de desempate 

poderão ser utilizados, como, menor número de faltas no M304 – Produção do 

Conhecimento Científico I e atividades de Habilidades Profissionais em Enfermagem 

(HPE). 

7. Após designação dos orientadores, o estudante terá 40 dias corridos como prazo máximo para 

solicitar a troca do orientador. Após esse período, comprovada a produção intelectual do docente  
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no projeto, a troca do orientador deverá ser mediante a elaboração de novo projeto.   

8. O TCC deverá ter, PRIORITARIAMENTE, formato final de artigo científico, de acordo com a 

revista científica escolhida para publicação. O TCC poderá EXCEPCIONALMENTE, ser  

apresentado em formato de monografia se houver acordo entre estudante e seu orientador. 

9. Será apresentado à Banca Examinadora em data definida no calendário anual. Caso o estudante 

tenha interesse em defender o TCC em data anterior a definida no Calendário, anual, deve 

solicitar à Coordenação de TCC com uma antecedência mínima de 30 dias à data de defesa 

proposta. O  

pedido estará sujeito à aprovação da Comissão de TCC. 

10. Deverá ser entregue com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência para os membros 

titulares  

da Banca Examinadora e para o suplente. 

11. Os examinadores da banca e o suplente serão escolhidos e convidados pelo estudante em comum  

acordo com o orientador. 

12. O suplente substituirá o examinador titular se necessário. Para isso o suplente deve estar apto 

para  

avaliar o TCC e disponível para comparecer na banca examinadora.  

13. O coorientador poderá substituir o orientador na banca examinadora na qualidade de presidente. 

Não poderá participar como examinador quando a banca for presidida pelo orientador. 

14. O estudante, orientador, coorientador, titulares e suplente da banca examinadora devem seguir as 

diretrizes para boas práticas nas publicações científicas conforme recomendado pelo Relatório 

da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq (ANEXO A) e utilizar softwares para analisar 

e  

garantir a lisura do TCC. 

15. Todos os trabalhos produzidos na ESCS, com ou sem financiamento, deverão, obrigatoriamente, 

fazer referência à ESCS, informando "O presente trabalho foi realizado com apoio da Escola 

Superior em Ciências da Saúde (ESCS)” (Resolução nº 020/2018 do Colegiado de Ensino, 

Pesquisa  

e Extensão – CEPE/ESCS - ANEXO D). 

16. Os casos omissos neste Manual serão decididos pela Coordenação do TCC em conjunto com  

Comissão de TCC e CCE. 

17. Tendo em vista o advento de Pandemia de CoViD-19, que impôs medidas restritivas extremas ao 

modo de vida e trabalho, a Comissão de TCC recomenda algumas medidas, com o objetivo de 

minimizar o contato social, uma vez que no período previsto para a elaboração dos TCCs ainda 

não existem perspectivas concretas de controle eficaz por vacina. Que os projetos sejam 
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planejados na perspectiva de minimizar o contato social. Daí se estimula a adoção de Tecnologia 

da Comunicação e Informação para: a) atividades de orientação; b) solicitação de anuência aos 

serviços para a realização da pesquisa; c) coleta de dados e apresentação do TCC. Outra 

possibilidade é a opção de desenvolver um TCC de abordagem exclusivamente teórica. 

10. AVALIAÇÃO  

  A avaliação de cada estudante inclui:  

10.1 M304 – Produção do Conhecimento Científico I 

 •  Avaliação somativa: 

o Frequência mínima obrigatória de 75% o  Formato 

F3ST: Conceito Satisfatório 

o Avaliação Cognitiva: Entrega do pré-projeto e cadastro 

na Plataforma Brasil. 

10.2 M308 – Produção do Conhecimento Científico II 

 •  Avaliação somativa: 

o Frequência mínima obrigatória de 75% o  Formato F3ST: 

Conceito Satisfatório 

o Avaliação Cognitiva: Entrega do Comprovante de 

Apresentação para Apreciação  

Ética (CAAE).  

10.3 Trabalho de Conclusão de Curso:  

 •  Avaliação somativa: 

1. Na avaliação da apresentação do TCC, o discente (conforme critérios dos formatos anexados 

neste manual) poderá obter os conceitos Satisfatório (S), Satisfatório com Pendências (SP)  

e Insatisfatório (I); 

2. O estudante com conceito Satisfatório (S) deverá ter o conceito final registrado pela banca 

examinadora no Formato de Avaliação do Estudante em TCC pelo Orientador (F3 TCC) 

e  

no Formato Final de Avaliação do Estudante em TCC pela Banca (F1 TCC).  

3. O estudante com conceito Satisfatório com Pendência (SP) também deverá ter o Formato de 

Reavaliação do Estudante no TCC (F2 TCC) preenchido pela banca examinadora 

indicando as alterações e correções, as quais o estudante deverá atender em acordo com o 
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orientador. O orientador acompanhará o cumprimento das correções para modificar o 

conceito final para  

satisfatório. 

4. O estudante deverá enviar a versão final do TCC e o formulário de autorização para divulgação 

do trabalho no repositório institucional da Biblioteca Central da FEPECS, devidamente 

preenchido, ambos em PDF, para o e-mail tcc.escs.enfermagem@escs.edu.br em até 15 dias 

após a defesa. Além disso, deverá entregar relatório final de pesquisa ao Comitê de Ética que  

o aprovou. 

5. O estudante receberá o conceito Insatisfatório (I) quando: não entregar as pendências no 

prazo estipulado; não realizar as alterações e correções solicitadas pela banca examinadora; 

apresentar insuficiência de sua produção relativa ao TCC antes mesmo do momento da banca 

examinadora; não comparecer para a defesa oral na data e horário agendado; receber conceito 

insatisfatório pela banca examinadora na defesa oral.  

O conceito Insatisfatório (I) deverá ser registrado no Formato de Reavaliação do 

Estudante no TCC (F2 TCC) contendo um plano de reavaliação com justificativa e plano 

de trabalho para finalizar e reagendar a banca examinadora, assinado pelo estudante e 

orientador. Esse formato será entregue à Comissão de Reavaliação para definição de nova 

data para realização da defesa oral em comum acordo com o orientador e estudante.   

6. Com o cumprimento do plano de reavaliação descrito no Formato de Reavaliação do 

Estudante no TCC (F2 TCC) e conceito satisfatório (S) pela banca examinadora, o 

orientador deverá modificar o conceito final do estudante para satisfatório ou satisfatório com 

pendência, devendo proceder conforme descrito anteriormente em cada um desses conceitos. 

7. O estudante que não cumprir o plano de reavaliação e/ou apresentar conceito Insatisfatório 

(I) na segunda banca examinadora receberá conceito insatisfatório na unidade educacional do 

TCC.  

8. O estudante deve integralizar o curso de graduação em Enfermagem na ESCS, inclusive o 

TCC, em no máximo 6 (seis) anos, conforme consta no Projeto Pedagógico do Curso. 

9. O discente será desligado do curso de graduação se for verificada a impossibilidade de 

concluir o Curso no prazo máximo previsto para sua integralização, conforme art. 92 item VI 

do Regimento Interno da ESCS (página 42). 
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APÊNDICE A - DOCENTES E TITULAÇÃO 

NOME DO DOCENTE TITULAÇÃO 

Adriana Simão Magalhães Mestre 

Adriano Limírio da Silva Especialista 

Adriano Machado Facioli Doutor 

Ageu Procópio Almeida de Albuquerque Mestre 

Ana Caroline Ramirez de Andrade Mestre  

Ana Cristina Alves Cardoso Especialista 

Ana Cristina Carvalho da Costa Doutor 

Ana Cristina dos Santos Mestre (Doutoranda)  

André Nunes Gomes de Almeida Mestre 

Ângela Ferreira Barros Doutor 

Ângela Maria Rosas Cardoso Mestre (Doutoranda) 

Arlete Rodrigues Chagas da Costa Mestre 

Carla Cristina Silveira dos Reis Especialista (Mestranda) 

Cintia Ferreira Lima Especialista 

Cláudia Cardozo da Silva Especialista 

Cláudia Luiza da Silva Cabral Especialista 

Creto Valdivino e Silva Mestre 

Cristiane Macedo Tabosa Especialista 

Danyelle Lorrane Carneiro Veloso Mestre (Doutoranda) 

Dayane Letícia Faustino Mestre 

Débora Cristina Charallo Carvalho Mestre 

Djalma Ticiani Couto Mestre 

Domitília Bonfim de Macêdo Mihaliuc Mestre 

Edna Braz Rocha de Santana Mestre 

Elisângela Andrade Silva Motta Mestre 

Fabiana do Nascimento de Souza Especialista 

     Fernanda Ângela Rodrigues Mestre 

Flávia da Costa Rodrigues Lima Especialista 

Francilisi Brito Guimarães Valente Mestre 

Francielle Paula de Freitas Especialista 

Gabriela Jacarandá Alves Mestre 

Geisa Cristina Modesto Vilarins Mestre (Doutoranda) 

Geisa Sant’Ana Mestre (Doutoranda) 

Huara Paiva Castelo Branco Mestre 

Karine Cardoso Lemos Mestre 

Karine Marques Costa dos Reis Mestre (Doutoranda) 

Kátia Rodrigues Menezes Mestre 

Kelly Aparecida Palma Alves Mestre 
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Kelly Cristiane Barbalho Moreira Mestre 

Klecia Oliveira Medeiros Especialista 

 

NOME DO DOCENTE TITULAÇÃO 

Lúcia da Conceição Barreiras Manso Especialista 

Lucia Helena Bueno da Fonseca Mestre  

Luciana Pereira Diniz Especialista 

Luciene de Moraes Lacort Natividade Especialista 

     Manuela Costa Melo Doutor 

Marcela Vilarim Muniz Mestre 

Maria Aureni de Lavor Miranda Mestre 

Maria Laudelina de Assis Marques Especialista 

Marta Pazos Peralba Mestre 

Melina Mafra Toledo Mestre (Doutoranda) 

Moisés Wesley de Macedo Pereira Mestre 

Nádia Gislene Gomes Carneiro Mestre 

Nadia Pereira Natal Especialista  

Noeme Pereira da Silva Especialista 

Olívia Sousa Silva Especialista 

     Paôla Carvalho Silva Especialista 

Patrícia Archanjo Lopes Especialista (Mestranda) 

Paula Talita Alves Gonçalves da Silva Especialista 

Petruza Damaceno de Brito Especialista (Mestranda) 

Regina de Souza Barros Especialista  

Rejane Lúcia de Araújo Gonçalves Especialista 

Rinaldo de Souza Neves Doutor 

Roberto Andrade Monção Especialista 

Roselane Cristina Passos de Oliveira Especialista  

Simone Luzia Fidelis de Oliveira Especialista 

Simone Souza Nascimento Mestre 

Solange de Paiva Pinto Especialista 

Suderlan Sabino Leandro Doutor 

Tatiana Costa Pinto Especialista 

Tatiane Helena Spotorno de Carvalho 

Duarte Especialista 

Thaís Fernandes de Oliveira Mestre (Doutoranda) 

Teresa Christine Pereira Morais Doutor 

Valdenísia Apolinário Alencar Mestre 

Victor Roberto Santos Costa Mestre 

Vinícius Zacarias Maldaner da Silva Doutor  

Virginia Cunha de Almeida Mestre  

Titulação Nº % 
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Doutores 08 11 

Mestres 38 50 

Especialistas 30 39 

 76 100 

APÊNDICE B - ORIENTADORES E LINHAS DE PESQUISA 

Linha 1: Avaliação de políticas, sistemas e programas de saúde     (FOCO NA MACRO GESTÃO) 

Produção de conhecimento para o aprimoramento de políticas, sistemas e programas de saúde em execução no 

SUSDF. Compreende as etapas de definição e priorização de problemas, das intervenções e estratégias de 

abordagem escolhidas, seus determinantes, os recursos envolvidos, os resultados alcançados, esperados e não 

esperados, bem com a influência do contexto nos rumos de todo o processo, que inclui a formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas e programas de saúde. 

TEMAS DOCENTES 

Análise do processo de implantação das Redes de Atenção 

(Rede de Urgências e Emergências, Rede Cegonha, etc) 
Ana Cristina dos Santos, Gabriela Jacarandá, Lúcia 

Fonseca 

Aspectos éticos da gestão em saúde Geisa Vilarins 

Atenção Domiciliar como política pública Valdenísia Apolinário 

Avaliação de desempenho de políticas, sistemas e 

programas na Rede (Estratégia Saúde da Família etc) 
Gabriela Jacarandá, Geisa Vilarins, Suderlan Sabino 

Avaliação de desempenho de programa de reestruturação 

de hospitais de ensino 
Marta Peralba 

Avaliação de Sistemas de Regulação (consultas, leitos, 

procedimentos) na Rede de Atenção à Saúde  
Ana Cristina dos Santos, Geisa Vilarins. Marta Peralba, 

Roselane Passos 

Indicadores de saúde  Ana Cristina dos Santos, Geisa Vilarins, Moisés Pereira  

Planejamento e gestão em vigilância em saúde Melina Mafra 

Práticas de vigilância em saúde no âmbito da SES/DF  

Vigilância e o cuidado em saúde Melina Mafra 

Linha 2: Avaliação de serviços e tecnologias em saúde:  (FOCO NA MICRO GESTÃO) 

Esta linha objetiva subsidiar a formulação de políticas e a gestão de serviços de saúde, abrangendo estudos sobre a 

utilização, a qualidade dos serviços e tecnologias em saúde e estudos de fatores que expliquem variações nesses 

aspectos. Na abordagem de qualidade, são consideradas as dimensões de eficácia, efetividade, eficiência, acesso, 

continuidade, segurança, equidade e adequação. Inclui ainda a discussão das ações em vigilância em saúde, 

regulação sanitária, gestão e comunicação dos riscos em saúde, para melhoria da qualidade de vida; monitoramento 

de laboratórios e serviços de saúde; situações envolvendo risco biológico e desenvolvimento de práticas seguras 

para a redução desses riscos. 

TEMAS DOCENTES 

Análise de estratégias de informação, comunicação nos 

serviços de saúde 
Geisa Vilarins 

Avaliação da implantação de protocolos de cuidado à 

saúde 
Ana Cristina dos Santos, Huara Paiva, Lúcia Fonseca, 

Luciene Lacort, Regina Barros 
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Avaliação da implementação de diretrizes clínicas no SUS Cláudia Cardoso, Huara, Lúcia Fonseca, Regina 

Avaliação da implementação de Planos de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 
Marta Peralba 

Avaliação da implementação do Programa de Segurança 

do paciente  
Ana Cristina dos Santos, Domitília Bomfim, Huara Paiva, 

Lúcia Fonseca, Marta Peralba, Victor Roberto 

Avaliação de fatores de riscos ocupacionais André Nunes, Moisés Pereira 

Avaliação de saúde e qualidade de vida da comunidade Ana Cristina dos Santos,  Huara Paiva, Moisés Pereira, 

Regina Barros 

Avaliação dimensional das escalas de qualidade de vida 

WHOQOL ou outras escalas  
Ana Cristina dos Santos, Huara Paiva, Regina Barros, 

Victor Roberto 

Biossegurança em programas de imunização André Nunes 

 

Estudos de efetividade, custo-efetividade e custo-

utilidade de ações e procedimentos 
Ana Cristina dos Santos 

Impactos ambientais para o aumento de agravos em 

saúde, por ação antrópica 
 

Notificação de acidentes de profissionais em laboratórios  Klécia Medeiros 

Riscos ocupacionais dos profissionais da saúde  Klécia Medeiros, Moisés Pereira 

Sistemas de Classificação de Risco  Ana Cristina dos Santos, Djalma Couto, Lúcia Fonseca, 

Huara Paiva, Marta Peralba, Regina Barros 

CONCENTRAÇÃO EM TECNOLOGIAS DO CUIDADO EM ENFERMAGEM:  

Integra e produz conhecimentos relacionados ao cuidado e práticas de enfermagem, nos diversos níveis de 

complexidade 

TEMAS DOCENTES 

Aspectos éticos do cuidado em saúde  Adriano Facioli, Lúcia Fonseca 

Cuidados com estomias, incontinência urinária e/ou 

fecal e feridas. 
Francielle Freitas, Valdenísia Apolinário, Victor Roberto 

Diagnósticos de Enfermagem  Karine Reis, Kátia Menezes, Paola Carvalho, Lúcia Fonseca, 

Rinaldo Neves, Simone Nascimento, Victor Roberto 

Dimensionamento de Pessoal em Enfermagem Ana Carolina Ramirez, Geisa Vilarins 

Enfermagem no atendimento pré –hospitalar e de 

emergências adulto e pediátrico / múltiplas vítimas / 

desastre 

Cristiane Macedo, Moisés Pereira, Lúcia Fonseca, Francilisi 

Valente 

Governança do Serviço de Enfermagem Geisa Vilarins 

Higienização das mãos Karine Reis , Francilisi Valente 

História da enfermagem Domitília Bomfim, Manuela Costa 
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Intervenções de enfermagem / curativos / 

medicações 
Ana Cristina dos Santos, Cláudia Cardoso, Creto Valdivino,  
Danyelle Lorrane, Dayane Letícia,  Djalma Couto, Lúcia  
Fonseca, Luciene Lacort, Manuela Costa,  Paôla Carvalho,  
Regina Barros, Rinaldo Neves, Thais Fernandes, Ana Cristina  
Costa,  Simone Nascimento, Victor Roberto 

O cuidado na perspectiva da clínica Ampliada e 

Projetos Terapêuticos Singulares 
 

Qualidade do Cuidado de Enfermagem Ana Cristina dos Santos, Fabiana Souza  

Segurança do Paciente Ana Cristina Costa, Ana Cristina dos Santos, Ângela Barros,  
Fabiana Souza, Flávia Lima, Francielle Freitas, Laudelina  
Marques, Marcela Vilarim, Francilisi Valente, Simone  
Nascimento, Victor Roberto 

Segurança no uso de Medicamentos Fabiana Souza, Karine Reis, Laudelina Marques, Marcela 

Vilarim, Francilisi Valente 

Sistematização da Assistência de Enfermagem  Ana Cristina dos Santos, Creto Valdivino, Domitília Bomfim,  
Flávia Lima, Kátia Menezes, Lúcia Fonseca, Manuela Costa, 

Simone Nascimento 

Tecnologias para a documentação do processo de 

enfermagem  
Rinaldo Neves, Huara Paiva 

Tecnologias para avaliação de lesão por pressão Rinaldo Neves, Huara Paiva 

Teorias da enfermagem / Modelos de cuidado Adriana Magalhães, Domitília Bomfim, Manuela Costa 

Espiritualidade e Cuidado na prática profissional Adriana Magalhães 

 

Linha 3: Epidemiologia e cuidado de doenças transmissíveis e não transmissíveis (DCNT):  

Esta linha privilegia o estudo epidemiológico e da atenção em saúde voltada à doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) enquanto doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Inclui ainda 

o estudo da atenção em saúde voltada à doenças transmissíveis (infecciosas e parasitárias), com foco na dinâmica de 

transmissão e manejo das mesmas nos cenários assistenciais 

TEMAS DOCENTES 

Abordagens com foco no paciente cirúrgico Djalma Couto, Domitília Bomfim, Lúcia Fonseca 

Busca ativa /notificações em determinados agravos Rejane Gonçalves 

Câncer de próstata / hiperplasia prostática benigna Thais Fernandes, Fernanda Rodrigues, Victor Roberto 

Cuidado à pessoa com trauma raqui-medular Karine Reis, Marcela Vilarim, Rinaldo Neves, 

Fernanda Rodrigues  

Epidemiologia dos agravos crônicos não transmissíveis ou 

transmissíveis: Estudos de prevalência e incidência. 
Ana Cristina dos Santos, Ângela Barros,  Moisés  
Pereira, Rejane Gonçalves, Valdenísia Apolinário,  
Simone Nascimento, Victor Roberto 

Estilo de vida e prevenção/controle de agravos  Moisés Pereira, Rejane Gonçalves  

Estudo de fatores de risco e/ou proteção em saúde para 

determinados agravos  
Ana Cristina dos Santos, Ângela Barros, Moisés 

Pereira, Rejane Gonçalves, Victor Roberto 
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Enfermagem e doenças negligenciadas, com foco em Doença 

de Chagas e Leishmaniose visceral 
Moisés Pereira 

Integração entre vigilância e atenção primária para 

determinados agravos e em determinadas populações 
Ângela Barros, Gabriela Jacarandá 

Linhas de cuidado/itinerários terapêuticos para determinados 

agravos  
Ana Cristina dos Santos, Ângela Barros, Rejane 

Gonçalves, Virgínia Cunha 

Monitoramento, prevenção e controle de infecção 

relacionada à assistência à saúde 
Cristiane Macedo, Ana Cristina Costa 

Planos, metas e ações estratégicas para o enfrentamento de 

determinados agravos 
Rejane Gonçalves 

Linha 4: Epidemiologia e cuidado dos diversos grupos populacionais (criança, adolescente, mulher, homem, idoso, 
populações vulneráveis):  

Esta linha objetiva estudar os determinantes e condicionantes do processo de produção de saúde, do acesso aos 

serviços de saúde dos diversos grupos populacionais, em diferentes ciclos de vida;  identificar as condições 

estruturais e processuais implicadas no atendimento à saúde destes grupos e estratégias de atenção à saúde voltadas 

às especificidades de cada grupo. Inclui avaliação de serviços e de atendimento. Incluem-se nesta linha ainda temas 

relacionados à questões de gênero e violência; interrupção legal da gestação; objeção de consciência em saúde. 

Consideram-se populações vulneráveis os indígenas, quilombolas, população de rua e LGBTT (Lésbicas, gays, 

bissexuais, transexuais e transgênero), população carcerária. 

TEMAS DOCENTES 

Acesso e acolhimento Ana Cristina dos Santos, Ângela Barros, Simone Nascimento 

Amamentação Arlete Rodrigues, Dayane Letícia, Débora Charallo, Nádia 

Pereira, Roselane Passos 

Avaliação da implementação das diversas Políticas  
Nacionais de Atenção Integral à Saúde (Criança,  
Mulher, Homem, Idoso, populações vulneráveis) 

Ângela Rosas, Lúcia Fonseca, Valdenísia Apolinário 

Avaliação da qualidade da assistência pré-natal e ao 

recém-nascido nos primeiros 6 meses de vida 
Ângela Rosas, Arlete Rodrigues, Dayane Letícia, Kátia 

Menezes, Nádia Pereira, Roselane Passos 

Contextos de vulnerabilidade e cuidado à saúde do 

idoso 
Nádia Pereira, Vinícius Maldaner, Victor Roberto 

 

Epidemiologia de agravos clínicos/urgências em 

diferentes ciclos de vida ou grupos populacionais 
Ana Cristina dos Santos, Ângela Barros, Kátia Menezes,  
Lúcia Fonseca, Kelly Alves, Ana Cristina Costa, Simone 

Nascimento, Victor Roberto 

Estudos de morbimortalidade em diferentes ciclos de 

vida ou grupos populacionais  
Ana Cristina dos Santos, Ângela Barros, Kátia Menezes,  
Lúcia Fonseca, Kelly Alves, Ana Cristina Costa, Victor 

Roberto 

Maternidade/Paternidade e cuidado Ângela Rosas, Nádia Pereira, Roselane Passos 

O cuidado ao neonato de baixo peso Kátia Menezes, Nádia Pereira, Cristiane Macedo 

Parto e nascimento: questões cotidianas e emergentes  Arlete Rodrigues, Débora Charallo, Nádia Pereira, Roselane 

Passos 

Saúde da mulher no sistema prisional Melina Mafra, Nádia Pereira 
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Saúde sexual , reprodutiva  e climatério Ângela Rosas, Adriana Magalhães 

Sexualidade e gênero Adriano Facioli, Lúcia Fonseca, Ângela Rosas 

Vulnerabilidades e doenças prevalentes em diferentes 

grupos populacionais  
Ângela Rosas, Gabriela Jacarandá, Kátia Menezes, Victor 

Roberto 

Ações para a prevenção da violência e promoção da 

saúde em grupos específicos 
Ângela Rosas  

Estudos do impacto da violência sobre a saúde  Ângela Rosas, Cristiane Macedo, Teresa Morais 

Estudos e sistemas de informação sobre 

mobimortalidade por causas externas 
 Kelly Alves 

Protocolos, programas e ações de atenção às vítimas 

de violência 
Ângela Rosas, Débora Charallo, Lúcia Fonseca  

Políticas, Práticas e Cuidado em Saúde e Enfermagem 

(conflitos bioéticos) violência, gênero e aborto / 

Objeção de consciência e a prática em saúde. 

Adriana Magalhães, Ângela Rosas 

Linha 5: Gestão do trabalho e da educação em saúde  

Esta linha objetiva o desenvolvimento de pesquisas voltadas para os aspectos do trabalho em geral, da gestão 

do trabalho e da educação bem como da saúde do trabalhador; a qualidade da formação do trabalhador, o 

desenvolvimento de métodos pedagógicos inovadores, incluindo os processos de ensino-aprendizagem. 

A. Concentração em gestão do trabalho 

TEMAS DOCENTES 

Atuação/ Protagonismo do Enfermeiro no Campo da Saúde 
Ana Cristina dos Santos, Manuela Costa, Marta 

Peralba 

Avaliação de processos de trabalho de equipes de 

enfermagem / multiprofissionais 

Lúcia Manso, Suderlan Sabino , Teresa Morais 

Burnout e saúde do trabalhador Ana Cristina dos Santos, Djalma, Domitília Bomfim 

Enfermagem nos cuidados paliativos Ana Carolina Ramirez, Flávia Lima, Karine Reis, 

Cristiane Macedo, Teresa Morais 

Estudos de Representação Social da Enfermagem  
 

Gestão do trabalho e práticas de saúde: práticas de 

humanização dirigidas ao trabalhador 

Ana Cristina dos Santos 

Gestão dos serviços da Enfermagem  Cristiane Macedo, Geisa Vilarins 

Indicadores para a gestão de pessoas e do trabalho em 

saúde 
 

Perfil da força de trabalho (ou profissões específicas) Ana Cristina dos Santos 

Profissões da saúde e gênero Ana Cristina dos Santos 

Relação entre determinados agravos  Domitília Bomfim 

Saúde ocupacional do trabalhador da Enfermagem Moisés Pereira, Lúcia Fonseca 
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B. Concentração em educação em saúde 

TEMAS DOCENTES 

Avaliação de aprendizagem: princípios e métodos  Marta Peralba, Rinaldo Neves, Kátia Menezes 

Especialidades em enfermagem: perspectivas de formação 

Lato Sensu 
Marta Peralba, Cristiane Macedo 

Formação profissional em saúde: Estudo de metodologias 

inovadoras em processos de ensino-aprendizagem 
Adriana Magalhães, Luciene Lacort, Flávia Lima,  
Gabriela Jacarandá, Marta Peralba, Petruza Brito,  
Rinaldo Neves, Kátia Menezes 

Perfil de egressos de cursos com metodologias ativas / ou 

estudos comparativos 
Adriano Facioli, Ana Cristina dos Santos, Aureni de  
Lavor, Flávia Lima, Gabriela Jacarandá, Lúcia Bueno,  
Manuela Costa, Marcela Vilarim, Marta Peralba, 

Virgínia Cunha 

Simulação Realística como estratégia de Ensino e  
Aprendizagem 

Creto Valdivino, Rinaldo Neves  

Qualificação profissional e Educação Permanente Elisângela Andrade, Luciene Lacort, Marta Peralba, 

Melina Mafra, Petruza Brito, Kátia Menezes 

Validação, tradução e adaptação cultural de questionários 

e avaliações para a língua portuguesa. 
Vinícius Maldaner 

Currículo e práticas pedagógicas Adriana Magalhães 

Linha 6: Planejamento e gestão em saúde  (FOCO EM TEORIAS E FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS) 

Esta linha dedica-se ao estudo dos aspectos do planejamento e da gestão em saúde, buscando referencial em 

modelos administrativos; abordagem racional, orgânica e política das organizações; aprendizagem organizacional; 

planejamento estratégico-situacional (PES); psicodinâmica do trabalho entre outros. 

TEMAS DOCENTES 

Avaliação de experiências inovadoras no 

âmbito da organização e gestão em saúde 
Ana Cristina dos Santos, Gabriela Jacarandá, Geisa Vilarins 

Dinâmica das organizações de saúde  Ana Cristina dos Santos, Gabriela Jacarandá, Geisa Vilarins 

Humanização nos serviços de saúde: 

dispositivos humanizadores em saúde 
Adriano Facioli, Ana Cristina dos Santos, Gabriela Jacarandá, Geisa 

Vilarins, Marta Peralba 

Liderança e trabalho gerencial  Ana Cristina dos Santos, Elisângela Andrade, Geisa Vilarins,  

Modelos e tecnologias de gestão em saúde Ana Cristina dos Santos, Gabriela Jacarandá, Geisa Vilarins 

Mudança organizacional Geisa Vilarins 

Planejamento e gestão hospitalar Ana Cristina dos Santos, Elisângela Andrade, Geisa Vilarins 

Linha 7: Promoção da saúde 

Esta linha de pesquisa constitui-se em um campo interdisciplinar de conhecimentos e práticas que aborda o 

processo saúde-doença-cuidado e suas relações com as correspondentes políticas públicas, com o ambiente, com a 

atenção à saúde e com a participação social. Inclui também a discussão de iniciativas de educação popular em 

saúde, onde se privilegiam formas participativas de pesquisa e de intervenção social adequadas a uma concepção 

ampliada do processo de saúde-doença-cuidado. 
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TEMAS DOCENTES 

Ações intersetoriais em saúde   

Educação popular e prevenção de agravos  Flávia Lima, Gabriela Jacarandá, Melina Mafra 

Estudo de recursos e redes de apoio social relacionados à 

produção de saúde. 
Melina Mafra 

 

Estudos relativos à implementação da Política de Educação 

Popular em Saúde em serviços da Rede 
Gabriela Jacarandá 

Estudos situacionais (planejamento, intervenção e avaliação de 

práticas de promoção da saúde).  
Aureni de Lavor, Nádia Pereira 

Fitoterapia e plantas medicinais e seus usos  Cláudia Cabral 

Movimentos sociais e saúde: reconhecimento de práticas 

populares  
Gabriela Jacarandá 

Práticas em saúde em torno da promoção da saúde da pessoa / 

família e comunidade 
 

Práticas Integrativas em Saúde realizadas no SUS Melina Mafra, Nádia Pereira, Roselane Passos 

Promoção de saúde e alimentação saudável / atividade física / 

combate ao tabagismo 
Ângela Rosas, Djalma Couto, Rejane Gonçalves 

Promoção em saúde do cuidador informal de idosos Lúcia Fonseca, Valdenísia Apolinário, Simone 

Nascimento, Victor Roberto 

Suporte Básico de Vida para profissionais da saúde e/ou leigos 

de áreas ou grupos específicos 
Lúcia Fonseca, Moisés Pereira, Fernanda Rodrigues  

Linha 8: Saúde mental 

Esta linha de pesquisa abrange temas da epidemiologia, das políticas sociais, da história dos saberes e das 

instituições no campo da Saúde Mental. Abrange pesquisas sobre a distribuição de transtornos mentais em grupos 

populacionais e seus fatores de risco;  investigações sobre tendências recentes e contemporâneas de 

desinstitucionalização e reforma psiquiátrica, políticas públicas em saúde mental e assistência psiquiátrica; além das 

técnicas. 

TEMAS DOCENTES 

Atenção em Saúde Mental dirigida à crianças e adolescentes Ângela Rosas, Kátia Menezes  

Atenção em saúde mental relacionada a agravos específicos Adriano Facioli, Ângela Rosas 

Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e outros dispositivos da Rede de 

Atenção Psicossocial em Saúde 
Adriano Facioli, Ângela Rosas 

Inclusão social de pessoas em sofrimento mental e economia solidária  

Intersetorialidade e atenção psicossocial  

Modelos de atenção à saúde de usuário de álcool e outras drogas   
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Prevenção ao suicídio Adriano Facioli, Ângela Rosas 

Programas de redução de danos na atenção ao usuário de álcool e outras 

drogas 
Adriano Facioli, Gabriela Jacarandá  

Saúde Mental na Atenção Primária: apoio matricial Ângela Rosas 

Arte e saúde mental   

Ferramentas reabilitadoras e práticas psicossociais  

APÊNDICE C – ESTRUTURA DE UM PROJETO DE PESQUISA E INSTRUÇÕES DE 

PREENCHIMENTO NA PLATAFORMA BRASIL 

1. O discente e o orientador devem estar cadastrados na Plataforma Lattes e na Plataforma Brasil.  

2. O orientador será o pesquisador principal frente ao CEP uma vez que ele responde pelo 

graduando. O coorientador (se houver) e o estudante serão pesquisadores assistentes na 

Plataforma Brasil.  

3. A responsabilidade de lançamento do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil é do orientador, 

podendo ser delegada ao estudante em comum acordo. 

4. No projeto de pesquisa devem constar todos os itens obrigatórios previstos na normativa 

operacional nº 001/2013. Disponível no link: http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/ 

conep/aquivos/CNS%20%20Norma%20Operacional%20001%20-%20conep%20 

finalizada%2030-09.pdf  

5. As informações presentes no projeto devem ser igualmente inseridas na plataforma Brasil. 

6. Assim que o projeto for inserido na Plataforma Brasil, deverá ser coletada a assinatura dos 

gestores nos locais onde a pesquisa será realizada. Esses documentos assinados e outros 

formulários do CEP (vide página do CEP “Formulários” – “Check list projeto original”) 

deverão ser anexados na Plataforma Brasil junto ao projeto e em seguida, deve-se enviar ao 

CEP. 

7. Após envio ao CEP, a situação do projeto será “validação documental”. Nessa etapa o CEP 

realizará a checagem documental em até 10 dias após a submissão do projeto pelo 

pesquisador. A partir disso, o CEP definirá se há “pendência documental”, que deverá ser 

resolvida pelo pesquisador, ou se o projeto será enviado para apreciação ética. Se enviado, 

será gerado o Comprovante de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE). 

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 

1. Formatação: 

 Utilizar preferencialmente Microsoft Word® 
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 Margens: 3 cm na margem superior e esquerda; 2 cm na inferior e direita 

 Fonte: Arial ou Times New Roman nº 12  

 Espaçamento entre linhas em todo texto: 1,5 

2. Componentes estruturais  

 Capa: instituição, título (até 15 palavras), nome completo do autor, local e data. 

 Folha de rosto: nome completo do autor, título (até 15 palavras), tipo de trabalho e provável 
orientador (indicar três), local e data. 

 Resumo (máximo de 200 palavras): objetivo, método e resultados esperados 

 Descritores (utilize somente palavras presentes no decs.bvs.br) 

 Introdução 

 Problema (conhecimentos atuais sobre o tópico em estudo - estado da arte) 

 Justificativa (divergências e lacunas no conhecimento; relevância do estudo) 

 Hipóteses (afirmação da presença ou ausência de certos fenômenos)   Objetivos: geral e 

específicos (utilizar verbo no infinitivo) 

 Método 

 Tipo de estudo (transversal, coorte, ensaio clínico, etc) e abordagem (quantitativa ou qualitativa) 

 População e Amostra; Critérios de inclusão e exclusão 

 Cenário da pesquisa 

 Coleta de dados: período, forma de abordagem dos participantes, instrumentos, variáveis que 
serão coletadas. 

 Desfecho primário e secundário: informar os resultados esperados em curto prazo (primário) e 
em médio e longo prazo (secundário). 

 Comitê de ética em pesquisa: informar que o projeto será submetido 

 Riscos e benefícios 

 Análise dos dados 

 Cronograma 

 Orçamento (informar a fonte dos recursos: próprio ou fomento de pesquisa) 

 ANEXO - Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE (ou solicitação de dispensa de 
TCLE com justificativa) 

 APÊNDICE - Instrumento de coleta de dados 

 Referências: ABNT ou Vancouver 

INSTRUÇÕES PARA INSERIR O PROJETO DE PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE CADA CAMPO 
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A pesquisa envolve seres humanos:  

( X) sim     (   ) não 

Modelo do projeto:  

SIMPLIFICADO 

Pesquisador principal: Identificar o docente/orientador como pesquisador principal.  

Deseja delegar autorização de preenchimento do projeto a outras pessoas: o docente, responsável pelo 

preenchimento, pode autorizar que o estudante também tenha acesso, por seu próprio login, à edição do 

projeto na Plataforma, para tanto, é necessário incluir o estudante como pesquisador assistente. O mesmo 

deve ocorrer no caso da inclusão de um co-orientador.  

Equipe de pesquisa: incluir o estudante e o co-orientador (se houver) como membros da equipe de 

pesquisa.  

Instituição Proponente: para os projetos de pesquisa de iniciativa da ESCS, a instituição proponente será 

a Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde/Fepecs/ 

SES-DF. (veja modelo de folha de rosto) 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM  

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

É um estudo internacional: NÃO  

Área Temática especial: NÃO MARCAR NENHUMA OPÇÃO. 

Grande área de conhecimento:  

GRANDE ÁREA 4 – CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Propósito Principal da pesquisa:  

SAÚDE COLETIVA/SAÚDE PÚBLICA 

Título Público/Principal: deve comunicar sinteticamente do que trata a pesquisa 

Contato Público / contato científico: deve ser o pesquisador principal. 

O Desenho: Descrever os principais conceitos e sustentação teórica acerca do tema Traz argumentação 

crítica, isto é, compara, contrasta e discute as diversas posições frente ao tema .../... Se a opção do autor for 

por destacar no desenho um resumo da metodologia do estudo, verifique a coerência dele com os itens 8 e 

11. 

Financiamento:  FINANCIAMENTO PRÓPRIO 

Palavras Chaves: Eleger no máximo cinco. As mesmas devem estar de acordo com os descritores 

validados pelo DECs (Descritores de Assuntos em Ciências da Saúde). Pesquisar no site: http://decs.bvs.br 

Resumo: deve contemplar o objeto principal, o objetivo, o tipo de pesquisa, a metodologia utilizada e os 

resultados esperados. 

Introdução: deve apresentar o tema, o problema e a questão norteadora de maneira clara e sucinta. 

Hipótese: deve levantar possíveis respostas, à questão fundamental, a serem obtidas por meio da pesquisa. 
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Objetivo Principal/Primário:  

Objetivos Específicos: devem estar coerentes com o problema/objeto do estudo. Deve expressar o que o 

autor pretende investigar.  

Metodologia proposta: Deve contemplar todos os procedimentos e formalizações metodológicas: Tipo 

de pesquisa / Abordagem quantitativa, qualitativa ou mista / Tipo de instrumentos de coleta de dados  / 

Deve estar coerente com o problema e os objetivos. / Explicar a razão da escolha do cenário de pesquisa. / 

Há referencia aos aspectos éticos da pesquisa Ex.: será submetido ao comitê de ética  

Critério de Inclusão: explicar porque definiu especificamente por certos participantes da pesquisa 

Critério de Exclusão: dentro dos critérios de inclusão, informar quais casos serão excluídos. 

Riscos: Descrever OBRIGATORIAMENTE os riscos. Informa-se o tipo de risco e o que será feito 

para minimizá-los. Sugerimos incluir pelo menos o risco de constrangimento dos sujeitos de pesquisa 

no momento da coleta de dados e que serão respeitados os termos da Resolução 466 para minimizá-

los (especificar quais são, como sigilo, privacidade, direito de se retirar do estudo...).  

Benefícios: Descrever as vantagens que poderão ser obtidas por meio do estudo e a quem se dirigem. 

Metodologia de Análise: Descrever as etapas de análise do estudo, de forma coerente com a metodologia 

de coleta e em atenção aos objetivos do estudo. 

O Desfecho Primário: Apontar quais os desdobramentos imediatos do estudo. Sugere-se colocar uma 

afirmativa idêntica ao objetivo geral. 

O Desfecho Secundário: Apontar quais as consequências a médio e longo prazo se obterão com o estudo.  

Sugere-se incluir que o estudo subsidiará ações de aprimoramento no cenário do estudo. 

Amostra e Tamanho da Amostra: Descrever qual a amostra escolhida e justifica-la. Identificar o número 

de participantes de pesquisa que participarão do estudo. 

Bibliografia: Devem ser incluídas de acordo com as normas da ABNT e/ou equivalentes  

OUTROS ITENS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO NOS CAMPOS DA 

PLATAFORMA BRASIL: 

1. Data do primeiro recrutamento: Descrever a data em que se pretende iniciar a coleta de dados.  

2. Países de recrutamento: Selecionar o Brasil como pais onde se concentra a amostra do estudo. 

3. Haverá uso de fonte secundária de dados: responder se será utilizado, prontuário, livro de 

relatórios, levantamentos.... / Detalhar.... 

4. Número de indivíduos abordados pessoalmente: Indicar o mesmo número já indicado no 

tamanho da amostra.  

5. Grupos em que serão divididos os participantes: Se houver mais de um cenário de coleta, 

identificar quantos participantes serão abordados em cada um nominando diferentemente cada 

grupo. Por exemplo: Grupo do CSB 02 (10 pessoas), Grupo do CSB 03 (10 pessoas) de modo que 

o total seja idêntico ao tamanho total da amostra.  
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6. O estudo é multicêntrico: Responder negativamente se não estiver sendo feito em parceria com 

outras instituições de pesquisa.  

7. Propõe dispensa de TCLE: Responder negativamente, pois o CEP não dispensa TCLE em 

pesquisas envolvendo seres humanos, à menos que sejam dados retirados de prontuários de 

pessoas falecidas ou de usuários anônimos (como de portadores de HIV/AIDS) 

8. Haverá retenção de amostra para armazenamento em banco: Responder negativamente à 

menos que se esteja pretendendo usar material biológico que deva ser armazenado. 

9. Cronograma de execução: Descrever todas as etapas do estudo, informando datas de início e 

término de cada uma delas. Sugerimos colocar um prazo de pelo menos seis meses além da data 

de defesa dos TCCs para que haja tempo de enviar relatório e finalizar o projeto na Plataforma.  

10. Orçamento Financeiro: Informar o tipo de recursos necessários e fazer uma estimativa dos 

valores em moeda corrente. Sugerimos “Despesas com material de papelaria” e “Transporte”.  

11. ANEXAR FOLHA DE ROSTO: Nesta etapa será necessário gerar a Folha de Rosto (veja 

modelo na próxima página) e imprimi-la para que possa ser feita a coleta das assinaturas.  

A coleta das assinaturas deve ser feita da seguinte forma: leva-se uma cópia do 

projeto na íntegra e o TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL (preenchido 

conforme modelo indicado no site da FEPECS (link: http://www.fepecs.edu.br/ 

index.php/comite-de-etica-em-pesquisa) para o local da pesquisa. Cada cenário 

tem uma rotina para assinatura do termo de anuência. Após assinatura desse termo, 

levase o projeto na íntegra e a FOLHA DE ROSTO para a assinatura da 

Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica (CPECC) ao lado da 

Coordenação do Curso de Medicina (ESCS). De posse desses dois documentos 

devidamente assinados, voltase à Plataforma para a anexar esses documentos e 

enviar o projeto ao CEP. 

12. ANEXAR OUTROS DOCUMENTOS:  

CONFERIR CHECKLIST DISPONÍVEL NO LINK: http://www.fepecs.edu.br/index.php/ 

formularios 

a. Folha de Rosto: Quem assina é o orientador (com pesquisador principal) e o 

Coordenador da Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica da FEPECS (como 

Instituição Proponente). A folha de rosto é gerada pela própria Plataforma Brasil (veja 

modelo na próxima página). 

b. Projeto na íntegra: Deve ser estruturado no Word (.doc ou .docx) e composto pelos itens 

descritos na estrutura do projeto. Deve constar TODOS os itens da Plataforma. 

c. Termo de Anuência Institucional: Será assinado pelos gestores do cenário onde a 

pesquisa será desenvolvida. Deve estar de acordo com o modelo disponibilizado pelo 

Comitê de  

Ética em Pesquisa (http://www.fepecs.edu.br/index.php/formularios) 
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d. Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ou requerimento de 

dispensa): Deve estar de acordo com o modelo disponibilizado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa  (http://www.fepecs.edu.br/index.php/formularios).  

e. Carta de encaminhamento ao CEP-FEPECS: Deve estar de acordo com o modelo 

disponibilizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (linkhttp://www.fepecs.edu.br/index. 

php/formularios).  

f. Termo de compromisso do pesquisador: Deve estar de acordo com o modelo 

disponibilizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (linkhttp://www.fepecs.edu.br/index. 

php/formularios). 

g. Instrumento de Coleta de Dados: deve ser elaborado e disponibilizado ainda no 

lançamento do projeto na Plataforma. Deve estar coerente com os objetivos do estudo e 

com a metodologia de coleta de dados escolhida. 

h. Orçamento: deve ser feito em um arquivo em .doc ou .docx 

i. Cronograma: deve ser feito em um arquivo em .doc ou .docx 

j. Currículo dos pesquisadores: docente orientador, co-orientador (se houver) e estudante:  

Poderá ser um PDF da primeira página do Currículo Lattes.
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MODELO DE FOLHA DE ROSTO 
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ANEXO A – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTEGRIDADE DE PESQUISA DO CNPq 
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ANEXO B - RESOLUÇÃO CNS Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 

  

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua 240a Reunião Ordinária, realizada nos dias 11 e 

12 de dezembro de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 

no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e  

Considerando o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes das 

pesquisas científicas envolvendo seres humanos;  

Considerando o desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento 

científico e tecnológico;  

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que desvendou outra percepção da vida, dos 

modos de vida, com reflexos não apenas na concepção e no prolongamento da vida humana, como 

nos hábitos, na cultura, no comportamento do ser humano nos meios reais e virtuais disponíveis e 

que se alteram e inovam em ritmo acelerado e contínuo;  

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que deve implicar em benefícios, atuais e 

potenciais para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, nacional e 

universal, possibilitando a promoção do bem-estar e da qualidade de vida e promovendo a defesa e 

preservação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações;  

Considerando as questões de ordem ética suscitadas pelo progresso e pelo avanço da ciência e da 

tecnologia, enraizados em todas as áreas do conhecimento humano;  

Considerando que todo o progresso e seu avanço devem, sempre, respeitar a dignidade, a liberdade e 

a autonomia do ser humano;  

Considerando os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação da 

dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como o Código de Nuremberg, de 1947, e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948;  

Considerando os documentos internacionais recentes, reflexo das grandes descobertas científicas e 

tecnológicas dos séculos XX e XXI, em especial a Declaração de Helsinque, adotada em 1964 e suas 

versões de 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000; o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, de 1966; o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966; a 

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 1997; a Declaração 

Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, de 2003; e a Declaração Universal sobre Bioética 

e Direitos Humanos, de 2004;  

Considerando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, cujos objetivos e 

fundamentos da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político e os objetivos de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de todos, sem qualquer tipo de 

preconceito, ou de discriminação coadunam-se com os documentos internacionais sobre ética, 

direitos humanos e desenvolvimento;  

Considerando a legislação brasileira correlata e pertinente; e  

Considerando o disposto na Resolução no 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde, que impõe revisões periódicas a ela, conforme necessidades nas áreas tecnocientífica e ética.  

R E S O L V E:  
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Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos:  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

A presente Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da 

bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e 

visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade 

científica e ao Estado.  

Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução.  

II - DOS TERMOS E DEFINIÇÕES   

A presente Resolução adota as seguintes definições:  

II.1 - achados da pesquisa - fatos ou informações encontrados pelo pesquisador no  decorrer da 

pesquisa e que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes; 

II.2 - assentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou 

legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 

intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, 

métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na 

medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades; II.3 - assistência ao participante da 

pesquisa:  

II.3.1 - assistência imediata – é aquela emergencial e sem ônus de qualquer espécie ao participante da 

pesquisa, em situações em que este dela necessite; e  

II.3.2 - assistência integral – é aquela prestada para atender complicações e danos decorrentes, direta 

ou indiretamente, da pesquisa;  

II.4 - benefícios da pesquisa - proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo 

participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa;  

II.5 - consentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu 

representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 

intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar;  

II.6 - dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao 

indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa;  

II.7 - indenização - cobertura material para reparação a dano, causado pela pesquisa ao participante da 

pesquisa;  

II.8 - instituição proponente de pesquisa - organização, pública ou privada, legitimamente constituída 

e habilitada, à qual o pesquisador responsável está vinculado;  

II.9 - instituição coparticipante de pesquisa - organização, pública ou privada, legitimamente 

constituída e habilitada, na qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve;  

II.10 - participante da pesquisa - indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o 

esclarecimento e autorização de seu(s) responsável(eis) legal(is), aceita ser pesquisado. A 

participação deve se dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de 

bioequivalência;  

II.11 - patrocinador - pessoa física ou jurídica, pública ou privada que apoia a pesquisa, mediante 

ações de financiamento, infraestrutura, recursos humanos ou apoio institucional;  
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II.12 - pesquisa - processo formal e sistemático que visa à produção, ao avanço do conhecimento 

e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico;  

II.13 - pesquisa em reprodução humana - pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho 

reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que nesses 

estudos serão considerados “participantes da pesquisa” todos os que forem afetados pelos 

procedimentos dela;  

II.14 - pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como 

participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, 

incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos;  

II.15 - pesquisador - membro da equipe de pesquisa, corresponsável pela integridade e bem-estar dos 

participantes da pesquisa;  

II.16 - pesquisador responsável - pessoa responsável pela coordenação da pesquisa e corresponsável 

pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa;  

II.17 - protocolo de pesquisa - conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em 

seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos 

pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis;  

II.18 - provimento material prévio - compensação material, exclusivamente para despesas de 

transporte e alimentação do participante e seus acompanhantes, quando necessário, anterior à 

participação deste na pesquisa;  

II.19 - relatório final - é aquele apresentado após o encerramento da pesquisa, totalizando seus 

resultados;  

II.20 - relatório parcial - é aquele apresentado durante a pesquisa demonstrando fatos relevantes e 

resultados parciais de seu desenvolvimento;  

II.21 - ressarcimento - compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 

acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação;  

II.22 - risco da pesquisa - possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente;  

II.23 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - documento no qual é explicitado o 

consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, 

devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil 

entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar;  

II.24 - Termo de Assentimento - documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou 

para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem 

devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do 

consentimento de seus responsáveis legais; e  

II.25 - vulnerabilidade - estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a 

sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos 

de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.  

III - DOS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS  

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos éticos e científicos 

pertinentes.  

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em:  
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a) respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 

vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por 

intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida;  

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou 

coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; c) garantia 

de que danos previsíveis serão evitados; e  

d) relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não 

perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.  

III.2 - As pesquisas, em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos, deverão observar 

as seguintes exigências:  

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de 

responder a incertezas;  

b) estar fundamentada em fatos científicos, experimentação prévia e/ou pressupostos adequados à 

área específica da pesquisa;  

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por 

outro meio;  

d) buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados sobre os riscos e/ou desconfortos 

previsíveis;  

e) utilizar os métodos adequados para responder às questões estudadas, especificando- os, seja a 

pesquisa qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa;  

f) se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da pesquisa em grupos 

experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um 

procedimento sobre outro, mediante revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não 

envolvam seres humanos;  

g) obter consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa e/ou seu representante 

legal, inclusive nos casos das pesquisas que, por sua natureza, impliquem justificadamente, em 

consentimento a posteriori;  

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do 

participante da pesquisa, devendo o(s) pesquisador(es) possuir(em) capacidade profissional adequada 

para desenvolver sua função no projeto proposto;  

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da 

imagem e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das 

informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de 

prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros;  

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Indivíduos ou grupos 

vulneráveis não devem ser participantes de pesquisa quando a informação desejada possa ser obtida 

por meio de participantes com plena autonomia, a menos que a investigação possa trazer benefícios 

aos indivíduos ou grupos vulneráveis;  

k) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os 

hábitos e costumes, quando as pesquisas envolverem comunidades;  

l) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão em benefícios 

cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. Quando, no interesse da comunidade, 
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houver benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o 

protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às 

pessoas e/ou comunidades;  

m) comunicar às autoridades competentes, bem como aos órgãos legitimados pelo Controle 

Social, os resultados e/ou achados da pesquisa, sempre que estes puderem contribuir para a melhoria 

das condições de vida da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os 

participantes da pesquisa não sejam estigmatizados;  

n) assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de 

retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa;  

o) assegurar aos participantes da pesquisa as condições de acompanhamento, tratamento, 

assistência integral e orientação, conforme o caso, enquanto necessário, inclusive nas pesquisas de 

rastreamento;  

p) comprovar, nas pesquisas conduzidas no exterior ou com cooperação estrangeira, os 

compromissos e as vantagens, para os participantes das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua 

realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e a instituição nacional, responsáveis pela 

pesquisa no Brasil. Os estudos patrocinados no exterior também deverão responder às necessidades de 

transferência de conhecimento e tecnologia para a equipe brasileira, quando aplicável e, ainda, no caso 

do desenvolvimento de novas drogas, se comprovadas sua segurança e eficácia, é obrigatório seu 

registro no Brasil;  

q) utilizar o material e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no 

seu protocolo, ou conforme o consentimento do participante;  

r) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em mulheres grávidas, 

a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o 

embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação e o recém-nascido;  

s) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem ser precedidas de pesquisas em 

mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o objeto fundamental da pesquisa;  

t) garantir, para mulheres que se declarem expressamente isentas de risco de gravidez, quer por 

não exercerem práticas sexuais ou por as exercerem de forma não reprodutiva, o direito de 

participarem de pesquisas sem o uso obrigatório de contraceptivos; e  

u) ser descontinuada somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que a aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de 

justificada urgência em benefício de seus participantes.  

III.3 - As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica, envolvendo seres 

humanos, além do preconizado no item III.2, deverão ainda:  

a) estar fundamentadas na experimentação prévia, realizada em laboratórios, utilizando- se 

animais ou outros modelos experimentais e comprovação científica, quando pertinente;  

b) ter plenamente justificadas, quando for o caso, a utilização de placebo, em termos de não 

maleficência e de necessidade metodológica, sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e 

efetividade de um novo método terapêutico devem ser testados, comparando-o com os melhores 

métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos atuais. Isso não exclui o uso de placebo ou nenhum 

tratamento em estudos nos quais não existam métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou 

tratamento;  
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c) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade 

prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento dado pelo participante da pesquisa; e  

d) assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do patrocinador, acesso gratuito 

e por tempo indeterminado, aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se 

demonstraram eficazes:  

d.1) o acesso também será garantido no intervalo entre o término da participação individual e o final 

do estudo, podendo, nesse caso, esta garantia ser dada por meio de estudo de extensão, de acordo 

com análise devidamente justificada do médico assistente do participante.  

IV – DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre 

e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes legais, 

manifestem a sua anuência à participação na pesquisa.  

Entende-se por Processo de Consentimento Livre e Esclarecido todas as etapas a serem 

necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar, 

de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.  

IV.1 - A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a do esclarecimento ao 

convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o pesquisador, ou pessoa por ele delegada e sob 

sua responsabilidade, deverá:  

a) buscar o momento, condição e local mais adequado para que o esclarecimento seja efetuado, 

considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa e sua privacidade;  

b) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais 

apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a participar 

da pesquisa; e  

c) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, 

consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de 

decisão livre e esclarecida.  

IV.2 - Superada a etapa inicial de esclarecimento, o pesquisador responsável, ou pessoa por ele 

delegada, deverá apresentar, ao convidado para participar da pesquisa, ou a seu representante 

legal, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que seja lido e compreendido, antes 

da concessão do seu consentimento livre e esclarecido.  

IV.3 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá conter, obrigatoriamente:  

a) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento 

dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou 

experimental, quando aplicável;  

b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, além dos 

benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem 

empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, 

considerando características e contexto do participante da pesquisa;  

c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes 

da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ 

ou a interrupção da pesquisa;  
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d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as 

fases da pesquisa;  

f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e  

Esclarecido;  

g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos 

participantes da pesquisa e dela decorrentes; e  

h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. IV.4 - 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nas pesquisas que utilizam metodologias 

experimentais na área biomédica, envolvendo seres humanos, além do previsto no item IV.3 supra, 

deve observar, obrigatoriamente, o seguinte:  

a) explicitar, quando pertinente, os métodos terapêuticos alternativos existentes;  

b) esclarecer, quando pertinente, sobre a possibilidade de inclusão do participante em grupo controle 

ou placebo, explicitando, claramente, o significado dessa possibilidade; e  

c) não exigir do participante da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao direito à indenização 

por dano. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não deve conter ressalva que afaste essa 

responsabilidade ou que implique ao participante da pesquisa abrir mão de seus direitos, incluindo 

o direito de procurar obter indenização por danos eventuais.  

IV.5 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá, ainda:  

a) conter declaração do pesquisador responsável que expresse o cumprimento das exigências 

contidas nos itens IV. 3 e IV.4, este último se pertinente;  

b) ser adaptado, pelo pesquisador responsável, nas pesquisas com cooperação estrangeira 

concebidas em âmbito internacional, às normas éticas e à cultura local, sempre com linguagem clara 

e acessível a todos e, em especial, aos participantes da pesquisa, tomando o especial cuidado para 

que seja de fácil leitura e compreensão;  

c) ser aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela CONEP, quando 

pertinente; e  

d) ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, 

pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador 

responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de assinaturas estar na 

mesma folha. Em ambas as vias deverão constar o endereço e contato telefônico ou outro, dos 

responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente.  

IV.6 - Nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessários para o adequado 

consentimento, deve-se, também, observar:  

a) em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou 

doença mental ou em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver 

justificativa clara de sua escolha, especificada no protocolo e aprovada pelo CEP, e pela CONEP, 

quando pertinente. Nestes casos deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do 

consentimento livre e esclarecido, por meio dos representantes legais dos convidados a participar da 

pesquisa, preservado o direito de informação destes, no limite de sua capacidade;  

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes 

de pesquisa que, embora plenamente capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos, ou à 
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influência de autoridade, caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia, como 

estudantes, militares, empregados, presidiários e internos em centros de readaptação, em casas-

abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira liberdade de participar, 

ou não, da pesquisa, sem quaisquer represálias;  

c) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica deverão atender aos seguintes 

requisitos:  

c.1) documento comprobatório da morte encefálica;  

c.2) consentimento explícito, diretiva antecipada da vontade da pessoa, ou consentimento dos 

familiares e/ou do representante legal;  

c.3) respeito à dignidade do ser humano;  

c.4) inexistência de ônus econômico-financeiro adicional à família;  

c.5) inexistência de prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento; e  

c.6) possibilidade de obter conhecimento científico relevante, ou novo, que não possa ser obtido de 

outra maneira;  

d) que haja um canal de comunicação oficial do governo, que esclareça as dúvidas de forma 

acessível aos envolvidos nos projetos de pesquisa, igualmente, para os casos de diagnóstico com 

morte encefálica; e  

e) em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do líder ou do coletivo sobre o 

indivíduo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, sem prejuízo 

do consentimento individual, quando possível e desejável. Quando a legislação brasileira dispuser 

sobre competência de órgãos governamentais, a exemplo da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

no caso de comunidades indígenas, na tutela de tais comunidades, tais instâncias devem autorizar a 

pesquisa antecipadamente.  

IV.7 - Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus participantes, tal fato deverá 

ser devidamente explicitado e justificado pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP. Os 

dados obtidos a partir dos participantes da pesquisa não poderão ser usados para outros fins além dos 

previstos no protocolo e/ou no consentimento livre e esclarecido.  

IV.8 - Nos casos em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do 

participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve 

ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para 

apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento.  

V – DOS RISCOS E BENEFÍCIOS  

Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e 

mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida 

pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. Devem ser analisadas possibilidades de danos 

imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é componente 

imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido 

pelo Sistema CEP/CONEP em cada caso específico.  

V.1 - As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando:  

a) o risco se justifique pelo benefício esperado; e  
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b) no caso de pesquisas experimentais da área da saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual 

às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.  

V.2 - São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente 

indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou 

espiritual desses. V.3 - O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos 

ao participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve 

comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, a 

necessidade de adequar ou suspender o estudo.  

V.4 - Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade significativa de uma 

intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade de equar ou 

suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do melhor regime.  

V.5 - O Sistema CEP/CONEP deverá ser informado de todos os fatos relevantes que alterem o 

curso normal dos estudos por ele aprovados e, especificamente, nas pesquisas na área da saúde, dos 

efeitos adversos e da superioridade significativa de uma intervenção sobre outra ou outras 

comparativas.  

V.6 - O pesquisador, o patrocinador e as instituições e/ou organizações envolvidas nas diferentes 

fases da pesquisa devem proporcionar assistência imediata, nos termos do item II.3, bem como 

responsabilizarem-se pela assistência integral aos participantes da pesquisa no que se refere às 

complicações e danos decorrentes da pesquisa.  

V.7 - Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e  

Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições 

envolvidas nas diferentes fases da pesquisa.  

VI – DO PROTOCOLO DE PESQUISA  

O protocolo a ser submetido à revisão ética somente será apreciado se for apresentada toda 

documentação solicitada pelo Sistema CEP/CONEP, considerada a natureza e as especificidades de 

cada pesquisa. A Plataforma BRASIL é o sistema oficial de lançamento de pesquisas para análise e 

monitoramento do Sistema CEP/CONEP.  

VII – DO SISTEMA CEP/CONEP  

É integrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP/CNS/MS do Conselho Nacional 

de Saúde e pelos Comitês de Ética em Pesquisa – CEP - compondo um sistema que utiliza 

mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação, num trabalho cooperativo que 

visa, especialmente, à proteção dos participantes de pesquisa do Brasil, de forma coordenada e 

descentralizada por meio de um processo de acreditação.  

VII.1 - Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema 

CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a proteção dos 

participantes. VII.2 - Os CEP são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância 

pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos:  
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VII.2.1 - as instituições e/ou organizações nas quais se realizem pesquisas envolvendo seres humanos 

podem constituir um ou mais de um Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, conforme suas necessidades 

e atendendo aos critérios normativos; e  

VII.2.2 - na inexistência de um CEP na instituição proponente ou em caso de pesquisador sem vínculo 

institucional, caberá à CONEP a indicação de um CEP para proceder à análise da pesquisa dentre 

aqueles que apresentem melhores condições para monitorá-la.  

VII.3 - A CONEP é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, 

educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde/MS.  

VII.4 - A revisão ética dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser associada à 

sua análise científica.  

VII.5 - Os membros integrantes do Sistema CEP/CONEP deverão ter, no exercício de suas funções, 

total independência na tomada das decisões, mantendo em caráter estritamente confidencial, as 

informações conhecidas. Desse modo, não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de 

superiores hierárquicos ou pelos interessados em determinada pesquisa. Devem isentar-se da tomada 

de decisões quando envolvidos na pesquisa em análise.  

VII.6 - Os membros dos CEP e da CONEP não poderão ser remunerados no desempenho de sua 

tarefa, podendo, apenas, receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, hospedagem e 

alimentação, sendo imprescindível que sejam dispensados, nos horários de seu trabalho nos CEP, ou 

na CONEP, de outras obrigações nas instituições e/ou organizações às quais prestam serviço, dado o 

caráter de relevância pública da função.  

VIII – DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)  

ATRIBUIÇÕES: 

  

VIII.1 - avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade nos temas de 

relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades do SUS, com base nos 

indicadores epidemiológicos, emitindo parecer, devidamente justificado, sempre orientado, 

dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade, 

proporcionalidade e eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando 

redundâncias que resultem em morosidade na análise;  

VIII.2 - desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética; e VIII.3 - elaborar seu 

Regimento Interno.  

IX –  DA  COMISSÃO  NACIONAL  DE  ÉTICA  EM  PESQUISA 

 (CONEP)  

ATRIBUIÇÕES:  

  

IX.1 - examinar os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, como também a adequação 

e atualização das normas atinentes, podendo, para tanto, consultar a sociedade, sempre que julgar 

necessário;  
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IX.2 - estimular a participação popular nas iniciativas de Controle Social das Pesquisas com Seres 

Humanos, além da criação de CEP institucionais e de outras instâncias, sempre que tal criação 

possa significar o fortalecimento da proteção de participantes de pesquisa no Brasil;  

IX.3 - registrar e supervisionar o funcionamento e cancelar o registro dos CEP que compõem o 

Sistema  

CEP/CONEP;  

IX.4 - analisar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, emitindo parecer, devidamente 

justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, transparência, 

razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma 

operacional, evitando redundâncias que resultem em morosidade na análise;  

1. genética humana, quando o projeto envolver:  

1.1. envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para obtenção 

de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o Governo Brasileiro;  

1.2. armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior e no País, quando 

de forma conveniada com instituições estrangeiras ou em instituições comerciais;  

1.3. alterações da estrutura genética de células humanas para utilização in vivo;  

1.4. pesquisas na área da genética da reprodução humana (reprogenética);  

1.5. pesquisas em genética do comportamento; e 

  

1.6. pesquisas nas quais esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos participantes de 

pesquisa; 2. reprodução humana: pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho 

reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que nessas 

pesquisas serão considerados “participantes da pesquisa” todos os que forem afetados pelos 

procedimentos delas.  

Caberá análise da CONEP quando o projeto envolver:  

2.1. reprodução assistida;  

2.2. manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto; e  

2.3. medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos;  

3. equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no País;  

4. novos procedimentos terapêuticos invasivos;  

5. estudos com populações indígenas; 

  

6. projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM), células-tronco 

embrionárias e organismos que representem alto risco coletivo, incluindo organismos relacionados 

a eles, nos âmbitos de: experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, 

transferência, importação, exportação, armazenamento, liberação no meio ambiente e descarte; 7. 

protocolos de constituição e funcionamento de biobancos para fins de pesquisa;  

8. pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas com 

copatrocínio do Governo Brasileiro; e  

9. projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados merecedores de 

análise pela CONEP;  
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IX.5 - fortalecer a participação dos CEP por meio de um processo contínuo de capacitação, 

qualificação e acreditação;  

IX.6 - coordenar o processo de acreditação dos CEP, credenciando-os de acordo com níveis de 

competência que lhes possibilitem ser delegadas responsabilidades originárias da CONEP;  

IX.7 - analisar e monitorar, direta ou indiretamente, no prazo estipulado em normativa, os 

protocolos de pesquisa que envolvam necessidade de maior proteção em relação aos seus 

participantes, em especial os riscos envolvidos. Deve, nesse escopo, ser considerado sempre em 

primeiro plano o indivíduo e, de forma associada, os interesses nacionais no desenvolvimento 

cientifico e tecnológico, como base para determinação da relevância e oportunidade na realização 

dessas pesquisas;  

IX.8 - analisar e monitorar, direta ou indiretamente, protocolos de pesquisas com conflitos de 

interesse que dificultem ou inviabilizem a justa análise local;  

IX.9 - analisar, justificadamente, qualquer protocolo do Sistema CEP/CONEP, sempre que 

considere pertinente; e  

IX.10 - analisar, em caráter de urgência e com tramitação especial, protocolos de pesquisa que sejam 

de relevante interesse público, tais como os protocolos que contribuam para a saúde pública, a justiça 

e a redução das desigualdades sociais e das dependências tecnológicas, mediante solicitação do 

Ministério da Saúde, ou de outro órgão da Administração Pública, ou ainda a critério da Plenária da 

CONEP/ CNS.  

X - DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ÉTICA X.1 - DA ANÁLISE ÉTICA DOS CEP DAS 

COMPETÊNCIAS: 

1. compete ao CEP, após análise, emitir parecer devidamente motivado, no qual se apresente de 

forma clara, objetiva e detalhada, a decisão do colegiado, em prazo estipulado em norma operacional;  

2. encaminhar, após análise fundamentada, os protocolos de competência da CONEP, 

observando de forma cuidadosa toda a documentação que deve acompanhar esse encaminhamento, 

conforme norma operacional vigente, incluindo a comprovação detalhada de custos e fontes de 

financiamento necessários para a pesquisa; 3. incumbe, também, aos CEP:  

a) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa e 

arquivamento do protocolo completo;  

b) acompanhar o desenvolvimento dos projetos, por meio de relatórios semestrais dos 

pesquisadores e de outras estratégias de monitoramento, de acordo com o risco inerente à pesquisa;  

c) o CEP deverá manter em arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios correspondentes, por 

um período de 5 anos após o encerramento do estudo, podendo esse arquivamento processar-se em 

meio digital;  

d) receber denúncias de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso 

normal do estudo, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se 

necessário, solicitar a adequação do Termo de Consentimento;  

e) requerer a instauração de apuração à direção da instituição e/ou organização, ou ao órgão 

público competente, em caso de conhecimento ou de denúncias de irregularidades nas pesquisas 

envolvendo seres humanos e, havendo comprovação, ou se pertinente, comunicar o fato à CONEP e, 

no que couber, a outras instâncias; e  
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f) manter comunicação regular e permanente com a CONEP, por meio de sua Secretaria 

Executiva. X.2 - DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ÉTICA DA CONEP:  

1. compete à CONEP, dentro do prazo a ser estipulado em Norma Operacional, emitir parecer 

devidamente motivado, com análise clara, objetiva e detalhada de todos os elementos e documentos 

do projeto;  

2. compete, também, à CONEP, o monitoramento, direto ou indireto, dos protocolos de pesquisa 

de sua competência; e  

3. aplica-se à CONEP, nas hipóteses em que funciona como CEP, as disposições sobre 

Procedimentos de Análise Ética dos CEP.  

X.3 - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CEP E À CONEP:  

1. os membros do CEP/CONEP deverão isentar-se da análise e discussão do caso, assim como da 

tomada de decisão, quando envolvidos na pesquisa;  

2. os CEP e a CONEP poderão contar com consultores ad hoc, pessoas pertencentes, ou não, à 

instituição/organização, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos;  

3. pesquisa que não se faça acompanhar do respectivo protocolo não deve ser analisada;  

4. considera-se antiética a pesquisa aprovada que for descontinuada pelo pesquisador responsável, 

sem justificativa previamente aceita pelo CEP ou pela CONEP;  

5. a revisão do CEP culminará em seu enquadramento em uma das seguintes categorias: a) aprovado;  

b) pendente: quando o CEP considera necessária a correção do protocolo apresentado, e solicita 

revisão específica, modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida em prazo 

estipulado em norma operacional; e c) não aprovado;  

6. o CEP poderá, se entender oportuno e conveniente, no curso da revisão ética, solicitar 

informações, documentos e outros, necessários ao perfeito esclarecimento das questões, ficando 

suspenso o procedimento até a vinda dos elementos solicitados;  

7. das decisões de não aprovação caberá recurso ao próprio CEP e/ou à CONEP, no prazo de 30 

dias, sempre que algum fato novo for apresentado para fundamentar a necessidade de uma reanálise;  

8. os CEP e a CONEP deverão determinar o arquivamento do protocolo de pesquisa nos casos em 

que o pesquisador responsável não atender, no prazo assinalado, às solicitações que lhe foram feitas. 

Poderão ainda considerar o protocolo retirado, quando solicitado pelo pesquisador responsável;  

9. uma vez aprovado o projeto, o CEP, ou a CONEP, nas hipóteses em que atua como CEP ou no 

exercício de sua competência originária, passa a ser corresponsável no que se refere aos aspectos 

éticos da pesquisa; e  

10. consideram-se autorizados para execução os projetos aprovados pelos CEP, ou pela CONEP, 

nas hipóteses em que atua originariamente como CEP ou no exercício de suas competências.  

XI – DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

XI.1 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos 

éticos e legais. 

XI.2 - Cabe ao pesquisador: 

a) apresentar o protocolo devidamente instruído ao CEP ou à CONEP, aguardando a decisão de 

aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa; 

b) elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

c) desenvolver o projeto conforme delineado; 
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d) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final; 

e) apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento; 

f) manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por 

um período de 5 anos após o término da pesquisa; 

g) encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto; e 

h) justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou a não 

publicação dos resultados.  

XII - OUTRAS DISPOSIÇÕES 

XII.1 - Cada área temática de investigação e cada modalidade de pesquisa, além de respeitar os 

dispositivos desta Resolução, deve cumprir as exigências setoriais e regulamentações específicas. 

XII.2 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revistas científicas deverão exigir 

documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo Sistema CEP/CONEP.  

XII.3 - A presente Resolução, por sua própria natureza, demanda revisões periódicas, conforme 

necessidades das áreas ética, científica e tecnológica.  

XIII - DAS RESOLUÇÕES E DAS NORMAS ESPECÍFICAS 

XIII.1 - O procedimento de avaliação dos protocolos de pesquisa, bem como os aspectos específicos 

do registro, como concessão, renovação ou cancelamento e, também, da acreditação de Comitês de 

Ética em Pesquisa serão regulamentados por Resolução do Conselho Nacional de Saúde.  

XIII.2 - O processo de acreditação dos Comitês de Ética em Pesquisa que compõem o Sistema 

CEP/CONEP será tratado em Resolução do CNS.  

XIII.3 - As especificidades éticas das pesquisas nas ciências sociais e humanas e de outras que se 

utilizam de metodologias próprias dessas áreas serão contempladas em resolução complementar, 

dadas suas particularidades.  

XIII.4 - As especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o SUS serão 

contempladas em Resolução complementar específica.  

XIII.5 - Os aspectos procedimentais e administrativos do Sistema CEP/CONEP serão tratados em 

Norma Operacional do CNS.  

XIII.6 - A tipificação e gradação do risco nas diferentes metodologias de pesquisa serão definidas em 

norma própria, pelo Conselho Nacional de Saúde.  

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Ficam revogadas as Resoluções CNS Nos 196/96, 303/2000 e 404/2008. Esta Resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação.  

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA Presidente do Conselho Nacional de Saúde  

Homologo a Resolução CNS No 466, de 12 de dezembro de 2012, nos termos do Decreto de 

Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991.  

Publicada no DOU n. 12 – quinta-feira, 13 de junho de 2013 – Seção 1 – Página 59  

ANEXO C – RESOLUÇÃO CNS Nº 510/2016 
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ANEXO E – F1 TCC 
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ANEXO G – F3 TCC 
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ANEXO H – F4 TCC 

 



Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS TCC de Graduação em Enfermagem 
Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS 

76 

 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CONCEITO FINAL NO TCC 
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