Projeto de Pesquisa

SEU PROJETO DE PESQUISA: uma obrigação importante e com prazo!

Todos os pós-graduandos
mestrandos
e doutorandos
- DEVEM apresentar um projeto
nos
primeiros dois (02) meses
após a matrícula.

- o prazo foi definido pela comissão coordenadora e é de 2 meses;
- o projeto deverá ser o mais completo possível, ou seja, pronto para ser submetido à
Comissão de Ética em Pesquisa CEUA (animais) ou CEP (humanos)
- a Comissão Coordenadora examinará e aprovará (ou não) seu projeto;
- o projeto, depois de aprovado pela Comissão Coordenadora do PPG, deverá ser
REGISTRADO no
Sistema Pesquisa da UFRGS (o que é realizado pelo ORIENTADOR),
única forma de encaminhá-lo à CEUA ou ao CEP, e a
carta de aprovação do PPG
(
documento 3
) é um dos documentos que DEVERÃO ser subidos, junto com o
formulário de encaminhamento
(
documento 1
)
e
o
projeto
(
documento 2
)
, ao Sistema Pesquisa;
- a aprovação na CEUA é necessária ANTES de se poder solicitar animais ao CREAL ; da
mesma forma, a aprovação pelo CEP é condição fundamental (junto com o modelo de termo
de Consentimento Informado) para poder iniciar o trabalho com grupos experimentais
envolvendo humanos humanos
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- ATENÇÃO (Novo!)
A Prova de Qualificação do Doutorado, necessária para a colação de grau, consiste na
defesa de um novo Projeto de Pesquisa (veja
aqui a Resolução da Comissão)

Documentos com conceitos, instruções, dicas e legislação:

ANIMAIS EXPERIMENTAIS

-

Ética no uso de animais (apresentação profa. Cristiane Matté)
Etica e Pesquisa com animais (artigo do prof. Menezes)

- Como encaminhar seu projeto à COMPESQ&amp; e à CEUA? (apresentação das profs.
C. Matté e M. Leite)
- Orientações para encaminhamento à CEUA
- Tutorial explicando como incluir seu Projeto no Sistema Pesquida da UFRGS
-

CEUA: Guia de Severidade dos procedimentos
Formulário de Encaminhamento de Projeto de Pesquisa à CEUA / UFRGS

-

Lei No.11794 - Lei dos Procedimentos no Uso Científico de Animais
Resolução No. 879 - Uso de Animais no Ensino e na Pesquisa (CEUA)
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HUMANOS
- O Cep : O Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, instituído em 12 de março de 1997
e credenciado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da
Saúde em abril de 1997, é um órgão independente, vinculado operacionalmente à Pró-Reitoria
de Pesquisa.
- Conselho Nacional de Ética em Pesquisa - Conep
-

Orientações para encaminhamento de Projetos de Pesquisa ao CEP da UFRGS
(inclui encaminhamento à Plataforma Brasil/CEP/UFRGS)
- Documentos necessários para encaminhar seu projeto
-

Guia Eletrônico e Resoluções
Sugestões de leitura
Referências gerais sobre Bioética (página do Núcleo de Bioética do HCPA)

Dúvidas?
-

Mais detalhes sobre a CEUA / UFRGS
Siga os passos para submeter seu projeto à CEUA (versão beta - aguarde atualizações)

-

Contatos do CEP
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