CÔMITE DE ÉTICA EM PESQUISA

ASSINATURA E PREENCHIMENTO DA FOLHA DE
ROSTO
Este documento visa a auxiliar os pesquisadores no preenchimento e tramitação de
assinatura da folha de rosto, em relação a submissão de projetos de pesquisa ao Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade FUMEC por meio da Plataforma Brasil.
Ressalte-se que as orientações apresentadas não substituem a necessidade de o
pesquisador tomar conhecimento da Resolução CNS 466/12, Norma Operacional nº
001/2013, Resolução CNS 510/16 e complementares, que regulamentam a pesquisa com
seres humanos no Brasil.

FOLHA DE ROSTO
A Folha de Rosto é um documento de apresentação obrigatória para submissão do
Protocolo de Pesquisa solicitado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP,
e trata-se de um Termo de Compromisso do pesquisador e da Instituição Proponente.
Conforme Norma Operacional CNS n° 001 de 2013 (Anexo II – ITENS OBRIGATÓRIOS PARA
PROTOCOLOS DE PESQUISA), “a Folha de Rosto deverá ser assinada pelo responsável
maior da Instituição Proponente (pró-reitores, diretores, etc.) e caso o pesquisador seja o
responsável maior da Instituição, o seu substituto deverá assinar o documento.”
Quando se tratar de projetos de pesquisadores vinculados à Universidade FUMEC, a folha
de rosto deverá ser assinada pelo Diretor da Unidade em que o curso (graduação, pósgraduação, mestrado e doutorado) do pesquisador está vinculado.
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Importante:


A Folha de Rosto será gerada automaticamente durante o processo de submissão
de Protocolo de Pesquisa junto a Plataforma Brasil, e na etapa "5" deverá ser
impressa, e no campo onde constam os dados do pesquisador deverá ser datado
e assinado.



Durante às restrições de distanciamento, o documento poderá ser enviado por
e-mail ao diretor (a) para assinatura.



Os dados devem estar legíveis e com todos os campos preenchidos (em caso de
fotos, em boa resolução).

A fim de facilitar o processo, apresentamos a seguir, um exemplo prático da folha de
rosto preenchida com as informações pertinentes.
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