
Ética na pesquisa da UEMG 

Na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), toda pesquisa que envolva direta ou 
indiretamente seres humanos deve solicitar a autorização de um dos Comitês de Éticas em 
Pesquisa (CEPs) da Universidade:  

• Unidade Belo Horizonte – Comitê de Ética em Pesquisa da UEMG  

• Unidade Passos – Comitê de Ética em Pesquisa da UEMG  

• Unidade Divinópolis – Comitê de Ética em Pesquisa da UEMG  

• Unidade Poços de Caldas – Comitê de Ética em Pesquisa da UEMG (aguardando 
autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS). 
 

O cadastro do pesquisador, a submissão do projeto e o acompanhamento da análise por um 
Comitê de Ética em Pesquisa são realizados por meio da Plataforma Brasil. 
 
Ao realizar o cadastro, o pesquisador precisa estabelecer vínculo com o Comitê de Ética de uma das 
Unidades da UEMG, preferencialmente, o mais próximo de onde a pesquisa será realizada. O não 
atendimento a esse critério poderá gerar maior tempo de análise do Projeto de Pesquisa. As 
orientações para o cadastro na Plataforma Brasil estão disponíveis em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7HOX1IsMlUw 
 
Para realizar o cadastro, o pesquisador precisa ficar atento aos dados solicitados na Plataforma 
Brasil e preenchê-los adequadamente, ficando atento às diretrizes que normatizam o 
funcionamento dos CEPs e as regras de submissão de projetos, que incluem a listagem documental 
a seguir:  

• Folha de Rosto,  

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),  

• Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE),  

• Projeto de Pesquisa (brochura) e Termo de Anuência.  
 

O modelo desses documentos e as informações adicionais podem ser encontrados neste endereço 
eletrônico: https://www.uemg.br/pesquisa/pesquisa/comite-de-etica#documentos 
 
Observe na figura abaixo as etapas de tramitação dos projetos de pesquisa no Comitê de Ética: 

 



 
 
Após a submissão do Projeto, o pesquisador deve acompanhar o trâmite do seu projeto na 
Plataforma Brasil para verificar se há pendências, que podem ser de duas ordens:   
  
Pendência Documental: a pendência emitida se refere aos documentos postados. Nesse caso, não 
foi iniciado o trâmite no Comitê de Ética em Pesquisa. Para evitar essa pendência, é importante 
que o pesquisador verifique a documentação completa (disponível em 
https://www.uemg.br/pesquisa/pesquisa/comite-de-etica#documentos) ou a lista de pendências 
disponível no corpo textual do Parecer. 
 
Pendência no Parecer Consubstanciado: o projeto foi analisado e o CEP emitiu o parecer de 
Pendente. Nesse caso, pesquisador deve verificar a pendência, realizar a correção e submeter para 
análise novamente.  
 
Atenção para os prazos! O pesquisador terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua 
emissão na Plataforma Brasil, para cadastrar a reposta de pendência e o CEP terá 30 (trinta) dias 
para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo.  
  
Clique aqui https://www.youtube.com/watch?v=moTWKD977Po para verificar como cadastrar 
resposta de pendências na Plataforma Brasil. Caso persistam dúvidas, verifique o Manual da 
Plataforma Brasil.  
 

Fique Atento! Evite pendências documentais para não gerar maior demora na análise do seu 
Projeto e retrabalho da equipe que integra os Comitês de Ética e Pesquisa da UEMG 
 
 

https://www.uemg.br/pesquisa/pesquisa/comite-de-etica#documentos
https://cep.unifesp.br/images/documentos/Manual_Pesquisado.PDF
https://cep.unifesp.br/images/documentos/Manual_Pesquisado.PDF

