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PROCEDIMENTO 

Submissão de projetos científicos às Comissões de Ética da Faculdade de Medicina da USP e do Complexo Hospital das 
Clínicas da FMUSP. 

CONCEITO 

Estabelecer as instruções de preenchimento eletrônico necessário para submissão às Comissões de Ética pertinentes, 
cuja finalidade é avaliar as pesquisas a serem realizadas em seres humanos e/ou animais. 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Projeto de pesquisa contendo: Página de rosto; Introdução; Objetivo; Material e método (ou Casuística e método, caso 
se trate de experimentação com seres humanos); Análise do risco; Cronograma; TCLE – Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (em pesquisa com seres humanos); Origem dos recursos financeiros; e Referências bibliográficas; 
- Carta de Anuência dos departamentos/instituições envolvidos na pesquisa; 

- Cadastro do currículo dos Pesquisadores Responsável e Executante na Plataforma Lattes – CNPq; 

- Cadastro no Sistema Gestão da Pesquisa do HC-FMUSP (Cadastro on-line)1; 

- Cadastro na Plataforma Brasil, em pesquisa envolvendo seres humanos2; ou Cadastro na Comissão de Ética no Uso de 
Animais – CEUA, em pesquisa envolvendo os mesmos. 

 

CONDUTA 

- Para Cadastro de currículo na Plataforma Lattes, acessar página  http://lattes.cnpq.br/, ir para Acesso Direto, escolher o 
item “Cadastrar novo currículo” e preencher os dados solicitados. 

- Para Cadastro on-line (cadastro da pesquisa experimental/animais ou humanos): acessar a página 
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-
do-hcfmusp&catid=23:internas, escolher o item de acesso em relação ao HC e acessar o item “não possui senha de acesso”, 
preencher os campos necessários para criação de usuário e senha. Com o login registrado, preencher todos os campos 
disponibilizados para poder finalizar o cadastro. 

- Para Cadastro Plataforma Brasil (pesquisa em humanos): seguir as instruções do link “Passo a Passo – Submissão de 
Projetos Plataforma Brasil – Versão 2”, que constam na página indicada no Cadastro on-line. 

- Para Cadastro na Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, acessar a página: 
http://www2.fm.usp.br/cep/mostrahp.php?origem=cep&xcod=Cadastre%20seu%20projeto%20(Documentos%20necess%E1rio)&deque
m=CEUA%20(Animais), e seguir o item “Orientação para Submissão de Projeto de Pesquisa”. 
 
1 É necessário o vínculo institucional com o Hospital das Clínicas da FMUSP.  
2 No momento do cadastro é imprescindível informar todos os pesquisadores envolvidos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Aprovação dos protocolos de pesquisas apresentados aos respectivos Comitês de Ética. 

ABRANGÊNCIA 

Complexo Hospital das Clínicas (HC-FMUSP), Faculdade de Medicina (FMUSP), Instituto do Câncer (ICESP) e 
Instituições de ensino e pesquisa externos às entidades citadas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
 


