
CHECK-LIST DO PESQUISADOR 

 

PROJETO DE PESQUISA Sim Não 
Não se 

aplica 

Contempla as informações dispostas no item 3.4.1 da Norma Operacional 

CNS 001/2013? 
   

Respeita as Resoluções CNS 466/2012 e 510/2016, bem como as 

complementares (quando aplicáveis)? 
   

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

O cronograma das atividades respeita os prazos que o CEP-FAG e da 

Instituição Coparticipante (se houver) possuem para avaliação do 

protocolo?  

   

Apresenta a explicação do instrumento de coleta de dados, bem como o 

próprio instrumento de coleta de dados? 
   

 

CARTA DE ANUÊNCIA Sim Não 
Não se 

aplica 

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

O nome do pesquisador responsável está preenchido no campo correto?    

O nome do pesquisador colaborador está preenchido no campo correto?    

Apresenta o CNPJ e nome do local?    

Apresenta o nome do responsável pelo local?    

Está datado, assinado e carimbado pelo responsável do local?    

Está paginado corretamente?    

Depois de digitalizado, o arquivo está no formato adequado para ser 

anexado na Plataforma Brasil (digitalizado de maneira que possibilite o 

recurso ‘copiar e colar’ em qualquer palavra ou trecho do texto)? 

   

 

TCLE Sim Não 
Não se 

aplica 

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

Apresenta todas as informações do projeto e garantias éticas ao 

participante de pesquisa? 
   

Está escrito em linguagem acessível ao participante?    

As informações de contato do pesquisador responsável estão preenchidas 

no campo correto? 
   

Está assinado e rubricado pelo pesquisador responsável?    

Todas as informações relacionadas aos riscos e benefícios estão de 

acordo com as Resoluções do CNS e encontram-se iguais ao texto do 

projeto?  

   

Está paginado corretamente?    

Depois de digitalizado, o arquivo está no formato adequado para ser 

anexado na Plataforma Brasil (digitalizado de maneira que possibilite o 

recurso ‘copiar e colar’ em qualquer palavra ou trecho do texto)? 

   

 

TCLE DIRECIONADO AOS PAIS / RESPONSÁVEIS Sim Não 
Não se 

aplica 

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

Apresenta todas as informações do projeto e garantias éticas ao 

participante de pesquisa? 
   

Está escrito em linguagem acessível aos pais/responsáveis?    

As informações de contato do pesquisador responsável estão preenchidas 

no campo correto? 
   

Está assinado e rubricado pelo pesquisador responsável?    

Todas as informações relacionadas aos riscos e benefícios estão de 

acordo com as Resoluções do CNS e encontram-se iguais ao texto do 

projeto? 

   

Está paginado corretamente?    

Depois de digitalizado, o arquivo está no formato adequado para ser 

anexado na Plataforma Brasil (digitalizado de maneira que possibilite o 

recurso ‘copiar e colar’ em qualquer palavra ou trecho do texto)? 

   

 

TERMO DE ASSENTIMENTO Sim Não 
Não se 

aplica 

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

Apresenta todas as informações do projeto e garantias éticas ao 

participante de pesquisa? 
   



Está escrito em linguagem acessível ao participante?    

As informações de contato do pesquisador responsável estão preenchidas 

no campo correto? 
   

Está assinado e rubricado pelo pesquisador responsável?    

Todas as informações relacionadas aos riscos e benefícios estão de 

acordo com as Resoluções do CNS e encontram-se iguais ao texto do 

projeto? 

   

Está paginado corretamente?    

Depois de digitalizado, o arquivo está no formato adequado para ser 

anexado na Plataforma Brasil (digitalizado de maneira que possibilite o 

recurso ‘copiar e colar’ em qualquer palavra ou trecho do texto)? 

   

 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TCLE Sim Não 
Não se 

aplica 

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

O nome do pesquisador responsável está preenchido no campo correto?    

O nome do pesquisador colaborador está preenchido no campo correto?    

A justificativa da solicitação da dispensa está bem fundamentada?    

Está datada e assinada pelos pesquisadores?    

Está paginada corretamente?    

Depois de digitalizado, o arquivo está no formato adequado para ser 

anexado na Plataforma Brasil (digitalizado de maneira que possibilite o 

recurso ‘copiar e colar’ em qualquer palavra ou trecho do texto)? 

   

 

TCUD Sim Não 
Não se 

aplica 

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

O nome do pesquisador responsável está preenchido no campo correto?    

O nome do pesquisador colaborador está preenchido no campo correto?    

Apresenta o CNPJ e nome do local?    

Está datado corretamente?    

Está assinado pelos pesquisadores?    

Está assinado e carimbado pelo responsável do local?    

Está paginado corretamente?    

Depois de digitalizado, o arquivo está no formato adequado para ser 

anexado na Plataforma Brasil (digitalizado de maneira que possibilite o 

recurso ‘copiar e colar’ em qualquer palavra ou trecho do texto)? 

   

 

DECLARAÇÃO DOS PESQUISADORES Sim Não 
Não se 

aplica 

O título do projeto de pesquisa é o mesmo título cadastrado na Plataforma 

Brasil? 
   

O nome do pesquisador responsável está preenchido no campo correto?    

O nome do pesquisador colaborador está preenchido no campo correto?    

Está datado corretamente?    

Está assinado pelos pesquisadores?    

Está paginado corretamente?    

Depois de digitalizado, o arquivo está no formato adequado para ser 

anexado na Plataforma Brasil (digitalizado de maneira que possibilite o 

recurso ‘copiar e colar’ em qualquer palavra ou trecho do texto)? 

   

 

FOLHA DE ROSTO Sim Não 
Não se 

aplica 

Está assinada pelo pesquisador responsável?    

Está datado corretamente?    

Está assinado e carimbado pelo representante institucional 

devidamente autorizado? 
   

 


