Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha
Comitê de Ética em pesquisa
Orientações para a realização de Relatório Final de Pesquisa
Procedimentos na Plataforma Brasil
❖ Na plataforma Brasil, encontre o projeto em questão;
❖ Clique em "detalhar projeto de pesquisa";
❖ No campo "Lista de apreciações do projeto" clique no ícone para "enviar notificação";
❖ Anexe os arquivos necessários.
Documentos a serem anexados:
❖ Relatório direcionado ao CEP, de acordo com o modelo em anexo (também disponível
em forma editável na página do CEP);
❖ Resultados da pesquisa (Relatório técnico, monografia, TCC, dissertação, tese, etc.);
❖ Comprovante de publicação dos resultados da pesquisa ou justificativa para sua não
publicação (obrigatório no caso de pesquisas baseadas na Resolução CNS 466/2012,
facultativo no caso e pesquisas baseadas na Resolução CNS 510/2016);
❖ Cópia da ata de defesa ou certificado de conclusão no caso de monografia, TCC,
Dissertação ou Tese).

Relatório Final de Pesquisa
Comitê de Ética em Pesquisa - IFFAR
1.

Identificação:
1.1. CAAE:
1.2.

Pesquisador(a) responsável:

1.3.

Dados de contato do(a) pesquisador(a) responsável:

1.4.

Título do projeto:

1.5. Caracterização da pesquisa:
[Mestrado, Doutorado, TCC, Iniciação Científica outras]
1.6.
2.

Equipe da pesquisa:

Realização da pesquisa:
2.1. Emendas ao projeto original
[caso existam - explicitar]
2.2. Número de pessoas abordadas
[Em cada local, quando for o caso e no total]
2.3.

Número de pessoas participantes (Total de sujeitos incluídos no estudo em
cada local e no total)
[Em cada local, quando for o caso e no total]
2.4.

Número de participantes retirados/descontinuados e causas da
retirada/descontinuação
[Se for o caso]
2.5. Processos de Consentimento/Assentimento
[Descreva como ocorreram os processos de consentimento/assentimento]
2.6. Ocorrência de eventos adversos
[Se for o caso, independentemente de terem sido previstos enquanto riscos ou não]
2.7.

Benefícios aos participantes efetivados

2.8. Eventos adversos
[Se for o caso]

2.9. Encaminhamentos realizados em função dos eventos adversos ocorridos
[Se for o caso]

2.10.

Custos relacionados aos encaminhamentos realizados em função dos eventos
adversos ocorridos e origem dos recursos
[Se for o caso]

2.11. Condutas adotadas em relação aos eventos adversos
[Se for o caso]

3.

Resultados:
[Descreva resumidamente os resultados e os benefícios resultantes da pesquisa - até
2.000 caracteres sem espaços]
4.

Divulgação dos resultados
[listar - devem estar em anexo]

5.

Devolutiva aos participantes de pesquisa
[de que forma ocorreu (encaminhamento da divulgação dos resultados, etc.)]

6.

Outras informações relevantes:
[Se for o caso]

[local], [data]

_________________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável

