Plataforma Brasil
Versão 3.0

Histórico de Revisão do Manual
Versão do
Sistema

Autor

Data

Descrição

3.0

Assessoria
Plataforma Brasil

29/06/2015

Criação do
Documento

3.0

Assessoria
Plataforma Brasil

09/10/2015

Revisão do
Documento

OBS: Para sugestões, a fim de aprimorar os manuais de orientação do sistema Plataforma
Brasil, favor enviar e-mail para: plataformabrasil@saude.gov.br

2

Sumário
QUANDO SUBMETER UM RECURSO? ............................................................................................................... 4
EXISTE PRAZO PARA SUBMISSÃO DE UM RECURSO? ........................................................................................ 4
COMO SUBMETER UM RECURSO? .................................................................................................................... 5
COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE RECURSO? .......................................................................................... 7
COMO O PESQUISADOR VISUALIZA O RECURSO NA ABA PESQUISADOR? ........................................................ 8
COMO SUBMETER RECURSO À CONEP? ........................................................................................................... 8

3

Quando submeter um recurso?
Quando o projeto receber parecer de “Não Aprovado” o pesquisador pode submeter
um único recurso ao CEP, caso também não seja aprovado, poderá submeter o
recurso à CONEP.

Existe prazo para submissão de um recurso?
A funcionalidade de Recurso no sistema atende as determinações da Norma
Operacional 001/2013, item 2.2, a saber:
H) Dos recursos: das deliberações do CEP cabe recurso de reconsideração,
ao próprio CEP, no prazo de trinta (30) dias.
I) Se o CEP indeferir o recurso de reconsideração, o pesquisador poderá
interpor recurso à CONEP, como última instância, no prazo de trinta (30) dias.

Portanto, o sistema só irá disponibilizar a opção de enviar recurso durante o prazo de
30 dias, contados a partir da emissão do Parecer Consubstanciado.
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Como submeter um recurso?
Na aba Pesquisador, utilize os filtros de busca para facilitar a localização do projeto “Não
Aprovado”. Em seguida, clique no ícone lupa para Detalhar o Projeto de Pesquisa.

Utilize os filtros de
busca para facilitar a
localização do projeto

Clique aqui para
Detalhar Projeto
de Pesquisa
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Na coluna <Ações>, selecione o ícone Cadastrar Recurso:
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Como preencher o formulário de recurso?

Acesso aos Pareceres
Consubstanciados do
estudo

Utilize este campo para redigir a
justificativa do recurso.

Utilize este campo para
anexar documentos para
subsidiar o recurso.

Clique aqui para
Enviar Recurso.

OBS: Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados, caso o usuário tente anexar
arquivos com caracteres especiais o sistema exibirá a mensagem:
“O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o nome do arquivo
não contém caracteres especiais e espaços em branco. Para ligar as palavras utilize o
underscore "_" Ex: Texto_teste. Pois todos os arquivos incluídos no sistema serão verificados”.
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Como o pesquisador visualiza o recurso na aba Pesquisador?

A situação é alterada para “Recurso Submetido ao CEP”, significa que o recurso foi enviado
ao CEP, porém, ainda não está em análise. Após o CEP aceitar a documentação enviada, a
situação do projeto será alterada para “Em Apreciação Ética”:

O Projeto permanece nesta situação até que seja emitido o Parecer Consubstanciado.

Como submeter recurso à Conep?
Caso o recurso não seja aprovado no CEP, o pesquisador pode recorrer à CONEP, última
instância de análise:

Clique aqui para
Detalhar Projeto
de Pesquisa
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Surgirá a tela:

Clique aqui para recorrer à CONEP.
O trâmite de submissão do recurso à CONEP seguirá as mesmas etapas da
submissão ao CEP. Após o envio, a situação da pesquisa será alterada para
<Recurso Submetido à CONEP>:
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Após a CONEP aceitar a documentação enviada, a situação do projeto será alterada para “Em
Apreciação Ética”:

O Projeto permanece nesta situação até que seja emitido Parecer Consubstanciado que pode
ser de Aprovação, Não Aprovação, Pendente ou Retirado.

Atenciosamente,
Assessoria Plataforma Brasil.
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