
  

 

 

 

FLUXOGRAMA RECOMENDADOS PARA PROJETOS DE PESQUISA 

CIENTÍFICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos (COPPEX – ITPAC PORTO) compartilha a informação dos 

trâmites para o desenvolvimento de pesquisa em iniciação científica nas Unidades de 

Saúde, repassada pelas SESAU. 

 Atividade Responsável 

1 Submissão do projeto de 

pesquisa ao CEP via Plataforma 

Brasil e obtenção de folha de 

rosto da CONEP 

PESQUISADOR - elaboração e submissão 

de projeto ao CEP via plataforma Brasil: 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabras

il/login.jsf 

2 Coleta de assinaturas na folha de 

Rosto da CONEP 

CEP - emissão de folha de Rosto da CONEP 

3 Submissão do Projeto de 

Pesquisa (contendo todos os 

documentos solicitados pela 

Portaria 796/2014, incluído a 

Folha de Rosto da CONEP) à 

SESAU, via plataforma 

FormSUS 

PESQUISADOR - coleta de assinatura na 

Folha de rosto da CONEP e submissão à 

SESAU via plataforma FormSUS: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/default.ph

p 

4 Trâmite interno da SESAU para 

emissão de parecer favorável ou 

desfavorável para a coleta de 

dados em Unidades da SESAU 

SESAU - análise do projeto e emissão de 

TACa e TACb 

5 Em caso de parecer favorável 

será emitido o Termo de 

Anuência e Compromisso - 

TACa, o qual servirá para o 

pesquisador anexar junto à 

documentação apresentada ao 

CEP via plataforma Brasil. Este 

documento servirá como carta 

de aceite da área campo da 

pesquisa para a coleta de dados 

PESQUISADOR (envio de TACa ao CEP) 

 Atividade Responsável 

6 Após análise do CEP e emissão 

de parecer Consubstanciado 

favorável, o pesquisador deverá 

entregar ao NEP e/ou GPECTI-

CEP - emissão de Parecer Consubstanciado) 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://formsus.datasus.gov.br/site/default.php
http://formsus.datasus.gov.br/site/default.php


  

 

 

SESRT uma cópia deste 

documento 

7 Após a entrega à GPECTI-

SESRT deste documento e do 

Termo de Anuência 

e  Compromisso - TACb com 

firma reconhecida pelo 

pesquisador responsável e 

assinado pelo Responsável pela 

Unidade da SESAU que será 

utilizada para a coleta de 

dados,  a SESRT emitirá o 

Anexo III que autoriza a o início 

da coleta de dados na Unidade 

da SESAU solicitada pelo 

pesquisador responsável 

PESQUISADOR (envio de parecer 

consubstanciado e TACb assinado e com 

firma reconhecida à SESAU) 

 

SESAU - Emissão de liberação para coleta 

de dados 

PESQUISADOR - coleta de dados, 

finalização da pesquisa e entrega de cópia 

do(s) produto(s) à SESAU 

 

 

Salientamos que os trâmites descritos acima demandam um determinado tempo. 

Recomendamos que a solicitação de projeto de pesquisa à plataforma do CEP e da 

SESAU, deve ser realizada com no mínimo 80 dias anteriormente à data prevista de 

início da pesquisa. 

 

Larissa Jacome Barros Silvestre 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 


