
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISAS APROVADAS PELO CEP

Deve ser preenchida através do computador, assinada pelo pesquisador responsável

e entregue ao CEP via Plataforma Brasil, em forma de notificação. Se houver dúvidas,

a Plataforma disponibiliza o Manual do Pesquisador (Página 77) na área “Público”.

(Excluir tudo o que está em vermelho).

Nome do pesquisador responsável: 

_____________________________________________________________________

Título da Pesquisa: 

_____________________________________________________________________

A Santa Casa de Santos é a instituição proponente da pesquisa? (   )Sim (   )Não.

Cite a proponente:

____________________________________________________________________

Data de encerramento do estudo: ____/____/____

Tipo de pesquisa: 

Individual (    )  - Quando o projeto estiver vinculado a atividade profissional do 
pesquisador proponente. 

Integrada (    ) - quando o projeto estiver vinculado a atividade acadêmica do 
pesquisador proponente. 

Nome do Orientador:___________________________Curso:_____________
Marque a situação de projeto integrado: (   ) Pós-doutorado

                                                                            (   ) Doutorado
                                                                            (   ) Mestrado acadêmico
                                                                            (   ) Mestrado profissional
                                                                            (   ) Especialização

Foi analisado pela CONEP? 

(    ) Sim

(    ) Não



IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Características do estudo:

1. Unicêntrico (    )      Multicêntrico (    )

2. Nacional (    )          Participação Estrangeira (    )

Patrocinador do estudo: ________________________________________________

1. Houve mudança no patrocinador do estudo aprovado pelo CEP? Houve novo

aporte financeiro realizado por outra fonte? A modificação foi informada ao CEP

por emenda? O orçamento previsto no planejamento do estudo foi  suficiente

para o cumprimento de todo os objetivos da pesquisa?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Número de participantes da pesquisa 

a) Previsto: _______

b) Incluídos: _______

c) Efetivamente completaram a participação até o final da pesquisa: ________

(casos de retirada de consentimento ou outras exclusões).

3. Razões para alteração no número de participantes: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Resultados da pesquisa (Descreva resumidamente os resultados obtidos. Se

necessário, anexe tabelas, quadros, figuras ou gráficos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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5. O projeto resultou em alguma publicação:

(    )  Com publicação (citar aqui a referência completa).

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(    ) Em vias de publicação (citar o título que será publicado e revista).

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Descreva a forma de divulgação dos resultados para os participantes e para a

instituição na qual os dados foram coletados, especificando se a mesma já foi

realizada (retorno da pesquisa). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Relatos adicionais (opcional)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Assinatura do pesquisador responsável:_____________________________________

Data: ___/___/____


