
 

Comunicado 009-2021  18 novembro 2021 
 
Prezado(a) pesquisador(a), 
 
Requisitos do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNOESTE, baseados nas Resoluções da 
CONEP. 
 
Sobre documentos submetidos na Plataforma Brasil 
A partir de Janeiro/2022 todos os documentos (arquivos) submetidos na Plataforma Brasil devem 
ser editáveis. Portanto, devem ser do tipo .doc, .docx ou .pdf, para possibilitar o uso dos recursos 
“Copiar” e “Colar” em qualquer palavra ou trecho do texto. 
Não serão mais aceitos arquivos de imagem (jpg, jpeg, png, bmp) ou imagens “inseridas” em 
arquivos .docx ou .pdf que não sejam editáveis.   
Requisito mencionado na Norma Operacional CNS 001-2013. 
 
 
Sobre a Folha de Rosto 
1. A partir de Janeiro/2022 a Folha de Rosto deve ser gerada na Plataforma Brasil, quando do 
envio dos documentos. Ela é gerada já parcialmente preenchida. Os campos em branco podem ser 
completados com caneta, incluindo datas e assinaturas. 
Em projeto novo, não deve mais ser utilizado/editado arquivo de Folha de Rosto anteriormente 
salva. 
 
2. Quando do preenchimento do campo Tipo de Financiamento (passo 3) na Plataforma Brasil, há 
três opções: Institucional Principal, Institucional Secundário e Financiamento Próprio.  
 Quando é selecionada a opção Institucional Principal, a Folha de Rosto é gerada 
automaticamente e o campo Patrocinador Principal vem preenchido com o “nome da instituição 
(APEC)”. Neste caso, os campos devem preenchidos com os dados do coordenador do curso, que 
deverá também assinar.  
 Quando é selecionada a opção Financiamento Próprio (pesquisador arca com os custos), a 
Folha de Rosto é gerada automaticamente e o campo Patrocinador Principal vem preenchido com 
o termo "não se aplica". Não requer preenchimento adicional ou assinatura. 
 
 
Sobre o recesso do CEP 
Comunicamos que o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) estará em recesso no período de 21 de 
dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022. 
Nesse período, os documentos submetidos na Plataforma Brasil não poderão ser aceitos e não 
será gerado protocolo de projeto. Programe-se e antecipe o envio. 
 

 
Para mais informações e em caso de dúvidas, consulte o Comitê de Ética em Pesquisa e a 

CPDI. 
e-mails: cep@unoeste.br -     cpdi@unoeste.br 
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Atenciosamente, 
 
 
Fernanda de Maria Serra      Jair R. Garcia Jr.   
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa   Responsável pela CPDI 
 
 
 
  


