RELATÓRIO
Formulário para relatório (final) apresentado ao Comitê de Ética
em Pesquisa

CAAE:
Título do projeto:
Pesquisador Responsável (nome completo):
Endereço eletrônico e telefones para contato (do pesquisador responsável):

Instituição Proponente: ( ) sim Qual?..........................................................
( ) não
1 Resumo da pesquisa (incluir metodologia adotada, número de
participantes no caso de pesquisa teórico-empírica, resultados obtidos e
conclusões), com no mínimo 3000 e máximo 4000 caracteres.

1.1 Delineamento de pesquisa:
( ) teórico-empírico (campo)
( ) documental
2 Qual a quantidade de amostra alocada no estudo? (no caso de
pesquisa teórico-empírica)

Amostra programada: ...........
Amostra em contato efetivo (e participante): ..............

3 Foi detectada necessidade de alteração na estrutura do projeto?
(em caso afirmativo preencha os campos de obs)

( ) SIM

(

) NÃO

Título?

( ) SIM

(

) NÃO

Obs – título atual: ......................................................

Material? ( ) SIM

(

) NÃO

Obs – material (instrumento) principal adotado:
...................................................................................

Método?

( ) SIM

(

) NÃO

Obs – método principal adotado: ......................................................

Objetivos? ( ) SIM

(

) NÃO

Obs – objetivos revistos e reformulados (cite-os abaixo):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Justificativa para as alterações (mínimo 400 e máximo 700
caracteres):

4 Quais foram as principais ações em torno dos riscos e benefícios
previstos? (mínimo 400 e máximo 700 caracteres):

5 A aplicação do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), e
TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido), em situações que
demandaram o uso deste, foi realizada conforme as recomendações
da Resolução 466/12, como também da Resolução 510/16 (com
especificidades éticas das pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais)?
(mínimo 400 e máximo 700 caracteres):

6 Condutas adotadas em relação a eventos adversos graves (mínimo
400 e máximo 700 caracteres):

7 Este trabalho já foi apresentado em algum Congresso ou evento
similar? E, foi submetido, e apreciado por algum periódico

científico? Apresente abaixo os elementos principais do trabalho,
evento e (ou) periódico. (mínimo 400 e máximo 700 caracteres)

8 Quais foram os resultados totais já publicados (Congressos ou
eventos

similares,

ou

ainda

periódico),

podendo

ser

aqui

mencionados mesmo que em vias de publicação, em especial nos
casos de periódicos. Cite-os. (mínimo 400 e máximo 700 caracteres)

O tutorial intitulado “Notificação”, refere-se a um dos manuais presentes
no sistema da Plataforma Brasil e deverá ser consultado para o envio
dos Relatórios.

Nome e assinatura do pesquisador responsável
Data ............/........./..........
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA UNISAL
Avenida de Cillo, 3500 – Parque Universitário – Americana, SP 13467-600 (19) 3471-9700 email: cep@unisal.br

Fone:

