Termo de Compromisso /Requisitante

Processo Nº______/______

Data de Recebimento: ___/___/___

Em conformidade a Norma Operacional 001/2013:

3.4 - Do Projeto de Pesquisa.
O projeto de pesquisa é um documento fundamental para apreciação da análise ética da
proposta, é elaborado pelo pesquisador e nos casos de projetos multicêntricos
internacionais, revisados, interpretados e corretamente traduzidos para o português. Os
itens mencionados no projeto de pesquisa são aleatórios, pois dependerá dos
procedimentos metodológicos utilizados, porém são obrigatórios:
1 – Tema: contido no Título;
2 – Objetivo da Pesquisa: o que pretende pesquisar;
3 – Relevância Social: a importância da pesquisa no campo de atuação;
4 – Objetivos: seus propósitos da pesquisa;
5 – Local de realização da pesquisa: detalhar instalações, serviços utilizados, centros,
comunidades e instituições se acontecer etapas da pesquisa. Estudos nacionais ou
internacionais multicêntricos anexar lista de centros brasileiros participantes com todas
as informações (nome do pesquisador responsável, instituição, CEP responsável pelo
estudo em cada um dos centros) e Estudos das Ciências Sociais e Humanas o
pesquisador deverá descrever o campo da pesquisa, caracterizando-o geograficamente,
socialmente e ou culturalmente.
6 – População a ser estudada: características esperadas da população, citando
tamanho, faixa etária, sexo, cor/raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero,
classes, grupos sociais, e outros que estejam pertinentes à citação consultar o IBGE. Em
se

tratando

de

população

indígena

é

necessário

consulta

em

Resoluções

Complementares do Conselho Nacional de Saúde /CN.
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7 – Garantias éticas aos participantes da pesquisa: medidas que garantam a liberdade
de participação, integridade, preservação de dados, garantia de privacidade, sigilo e
confidencialidade e modo de efetivação. Em protocolos específicos da área de ciências
humanas que possibilitam a revelação da identidade dos seus participantes de pesquisa
poderão estar isentos da obrigatoriedade da garantia de sigilo e confidencialidade, desde
que o participante seja devidamente informado e dê seu consentimento.
8 - Método a ser utilizado: descrever detalhadamente os métodos e procedimentos
justificando com base em fundamentação científica. Relatar a forma de abordagem ou
plano de recrutamento dos possíveis indivíduos participantes, os métodos diretos e
indiretos que afetam os participantes da pesquisa e que possam ser significativos na
análise ética.
9 – Cronograma: informar a duração total e as diferentes etapas da pesquisa,
mencionar o número de meses, com compromisso explicito do pesquisador de que a
pesquisa somente iniciará a partir da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais e ou CONEP quando necessário. A
execução se dará na Coordenação de Estudos do Núcleo de Ensino e Pesquisa – NEP.
10 – Orçamento: detalhar os recursos, fontes e destinação, forma e valor de
remuneração do pesquisador, apresentar em moeda nacional e ou quando em moeda
estrangeira o valor do câmbio oficial em Real, obtido no período da proposição da
pesquisa, apresentar previsão de ressarcimento de despesas do participante e também
em caso de acompanhantes, item II. 10 da Resolução do CNS 466/2012.
11 – Critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa: apresentar os
critérios de acordo com as exigências da metodologia utilizada;
12 – Riscos e benefícios envolvidos na execução da pesquisa: avaliar os riscos em sua
gradação e descrever as medidas para minimizar e proteger o participante da pesquisa
com medidas que assegure os necessários cuidados, no caso de danos aos participantes
da pesquisa mencionar os benefícios diretos e indiretos para a população estudada e a
sociedade;
13 – Critérios de encerramento ou suspensão de pesquisa: explicita-los;
14 – Resultado do estudo: o pesquisador garantirá divulgação dos resultados do estudo para o
participante da pesquisa e instituições conforme dados obtidos;
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15 – Divulgação dos resultados: o pesquisador garantirá encaminhamento dos resultados da
pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos autores. Em casos de patenteamento
postergações da divulgação dos resultados devem ser notificadas e autorizadas pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais e CONEP;
16 – Emissão de Declaração de responsabilidade assinadas: pelo pesquisador, investigador
principal ou Subinvestigador, patrocinador e demais responsáveis;
17 – Declaração assinada por responsável institucional: disponibilizando a existência de
infraestrutura necessária ao desenvolvimento da pesquisa e atender eventuais problemas
resultantes

Eu,____________________________________,

Pesquisador

Responsável

pelo

projeto:

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ declaro que
estou ciente das responsabilidades descritas nos itens acima referente à Norma Operacional
001/2013 item 3.4 Do Projeto de Pesquisa para apreciação do mesmo no Instituto de Ensino e
Pesquisa Euler Borja da Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais.

Belo Horizonte,_____ de ______________________20____.

_________________________________________
Assinatura legível do Pesquisador Responsável e carimbo (caso possua)
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