IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título:
Pesquisador Principal:
Colaborador(es):
InsƟtuição Proponente:
InsƟtuição co-parƟcipante: (se houver)
Finalidade:
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Graduação (TCC)
Especialização
Mestrado-Doutorado
Outros (Qual):

1. INTRODUÇÃO: É a contextualização do tema. Explicitar a relevância social do
estudo (contribuição do mesmo para a Ciência/Sociedade, inovação do projeto
em relação ao conhecimento atual).
2. OBJETIVO: Primário e secundário (se houver).
3. LOCAL DA PESQUISA: Detalhar as instalações necessárias.
4. POPULAÇÃO A SER ESTUDADA: Incluir os critérios de inclusão e exclusão.
5. FONTES DE MATERIAL DA PESQUISA: descrever Ɵpo de material (como
espécimes, amostras, registros e dados), forma de obtenção e finalidade (o
material será uƟlizado especificamente para os propósitos dessa pesquisa ou
poderá ser uƟlizado em pesquisas complementares). Nesse caso, submeter ao
CEP para nova análise e incluir essa informação no TCLE, quando este couber.
6. MÉTODO: É o desenho do estudo, que deve ser jusƟficado cienƟficamente.
7. RISCOS (incluindo as medidas adotadas para os minimizar) E BENEFÍCIOS
8. DESFECHO PRIMÁRIO: É a variável mais importante e relevante do estudo. Só
pode haver uma; deve ser definida antes do início do estudo; está atrelada ao
objeƟvo principal da pesquisa.
9. CRITÉRIOS PARA SUSPENDER OU ENCERRAR A PESQUISA: Devem ser
explicitados, quando couber.
10. PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES: Declarar sob responsabilidade de quem
ficarão as informações desta pesquisa, desde a coleta de dados até a análise ou
estudo estaơsƟco.
11. CRONOGRAMA: Em meses, detalhando as etapas da pesquisa. Incluir o
compromisso de que a pesquisa só será iniciada após a aprovação no CEPSH.
12. ORÇAMENTO DETALHADO DA PESQUISA: (descrever gastos mesmo que seja
com material de escritório e informar quem será responsável pelo custo total da
pesquisa)
13. QUALIFICAÇÃO DO(S) PESQUISADOR(ES): inserir o nome e endereço eletrônico
do Curriculum LaƩes de todos os envolvidos na pesquisa ou Curriculum
resumido dos que não possuam registro na plataforma LaƩes.
14. BIBLIOGRAFIA: descrever toda a bibliografia uƟlizada para o desenvolvimento do
projeto, de forma que a mesma possa ser consultada a qualquer momento.
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15. ANEXOS: incluir como “anexo” os instrumentos de coleta de dados, roteiro de
entrevista, fichas de avaliação, protocolos, planilhas, fichas de noƟficação ou
qualquer outro material documental que seja uƟlizado na pesquisa.
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