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CEP/UNICHRISTUS 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 
 

ATENÇÃO! 

1. A assinatura do documento Folha de Rosto, no campo instituição proponente, é 

obrigatória. 

2. Os projetos submetidos APÓS a data limite de submissão serão avaliados apenas na 

próxima reunião.  

3. Os projetos submetidos ATÉ a data limite de submissão, caso sejam recusados na 

etapa de Recepção e Validação Documental, garantirão ao pesquisador responsável 

mais 7 (sete) dias corridos a contar da data limite de submissão, para adequar o projeto 

e submetê-lo novamente, após esse prazo o projeto só será avaliado na próxima 

reunião. 

4. Submeter os documentos do projeto preferencialmente no formato PDF. 

 O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 
integra o Sistema Plataforma Brasil. Desse modo, todo pesquisador que desejar submeter 
seu Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa- UNICHRISTUS deverá, 
obrigatoriamente, cadastrar-se na referida base de dados para submeter o Projeto de Pesquisa 
diretamente pela Plataforma. 

 A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas que 
envolvem seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP. Ela permite que as pesquisas 
sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua submissão até a aprovação 
final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário – possibilitando, inclusive, o 
acompanhamento da fase de campo, o envio dos relatórios parciais e finais das pesquisas 
(quando concluídas). 

 O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos também em meio digital, 
propiciando à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Pela 
Internet, é possível a todos os envolvidos o acesso, por meio de um ambiente compartilhado, 
às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos 
em todo o sistema CEP/CONEP. 

Aviso 

A partir de agosto de 2012, todos os processos terão que ser protocolados, 
OBRIGATORIAMENTE, via Plataforma Brasil – Sistema CEP/CONEP. 
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Calendário de Submissões e Reuniões de 2022.2 

Data Limite para 
Submissão de 

Projetos 

Resultados das 
Reuniões 

05/08/2022 31/08/2022 

06/09/2022 29/09/2022 

04/10/2022 31/10/2022 

04/11/2022 09/12/2022 

 

Horário de Atendimento CEP - Unichristus 
9h às 11h e 14h às 18h de segunda-feira a sexta-feira. 

Email: cep@unichristus.edu.br 


