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FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA AO CEP 
EPSJV-Fiocruz 

 
 
Título do projeto de pesquisa (enviar uma cópia do projeto juntamente com este formulário): 

 

 

 

 
 

Nome do Pesquisador Responsável: ______________________________________________ 

 

Email: ______________________                 Telefone: ______________________________ 
 
 
Instituição a que o pesquisador está vinculado: 
(   ) EPSJV                           (   ) ICICT                                    (   ) COC  
 
Vínculo do pesquisador Responsável com a instituição proponente: (indicar com “x“) 
 
(   ) Pesquisador (a) da Instituição 
(   ) Doutorando(a) 
(   ) Mestrando(a) 
(    ) Aluno (a) de outros cursos - qual curso: _________________________________________ 
    

Nome do (a) orientador a):_____________________________________ 

 
 
Data da qualificação do projeto (quando aplicável)  

 /  /  

 
 
A versão entregue ao CEP já inclui as alterações solicitadas pela banca de qualificação, no caso 
do pesquisador ser aluno? 

Sim  Não  

 
 
 
Justificativa para o encaminhamento do projeto ao CEP EPSJV: 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Descrição da metodologia para coleta de dados do projeto (pode preencher com um “x” mais 
de uma opção) 
 
O projeto envolve pesquisa com seres humanos direta ou indiretamente?   
(    ) sim*     (    ) não   

Obs: * = no caso de se responder “sim”, o preenchimento deste questionário deve ser interrompido e 
o projeto deve ser submetido ao CEP através da Plataforma Brasil. Em caso de dúvida, sugerimos-lhe 
que entre em contato com o CEP EPSJV. 
 
(  ) Projeto de pesquisa com fontes de informação de domínio público e/ou de acesso irrestrito. Por 
exemplo: pesquisas de revisão bibliográfica, com material publicado na imprensa, legislações e 
documentos, material disponibilizado de forma aberta na internet, dentre outros. 
 
(  ) Projeto de pesquisa com base de dados secundários de acesso público restrito (por exemplo: 
conteúdos acessíveis por senha ou mediante autorização de terceiros) 

(   ) outros: ___________________________________________________________________  

 

 

Outras observações sobre a metodologia da pesquisa, a critério do pesquisador:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Declaramos como verdadeiras as informações acima. 

 
 

Rio de Janeiro,  de  de 20     . 

 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Orientador ou Coordenador do Curso 

 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
 
 

Para uso do CEP EPSJV:  
 

Número do protocolo da declaração emitida:_____________ Data da emissão: ___/___/___ 


