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1. Novas Funções da Comissão Científica da Faculdade de Odontologia (CCFO) 

 

A Comissão Científica da Faculdade de Odontologia (CCFO), como formulada, tem duas 

incumbências básicas no âmbito da pesquisa desenvolvida na Faculdade de   Odontologia: 

(1) observar aspectos éticos que assegurem os direitos e integridade dos sujeitos de pesquisa  e 

(2) colaborar com os autores dos projetos no sentido de eventualmente oferecer sugestões que 

complementem o trabalho. Em relação a esta última premissa, em hipótese alguma a Comissão 

tem a pretensão de interferir nos projetos sob o ponto de vista cientifico, a menos que isso some 

algo de relevância ao projeto. O objetivo maior da CCFO é o de prover um serviço aos 

pesquisadores e não constituir um entrave aos mesmos. 

 

A CCFO constitui apenas um órgão intermediário antes da aprovação das instâncias superiores 

de Ética e Ciência representadas pelo CEP (humanos) e CEUA (animais) (Fig. 1). Assim sendo, 

a aprovação na CCFO não garante automaticamente aceite por parte das instâncias  superiores, 

mas reduz a chance de restrições maiores que podem tornar o processo de aprovação do 

projeto truncado e pouco eficiente para o pesquisador. 



 

 
 

   
 

   
 

 

 

 
 

 

  
 

 
Fig. 1 Flowchart do curso de ações dos Comitês de Ética em seus diferentes níveis 

 
 

2. Projeto a ser submetido ao CCFO, através do Sistema de Pesquisa da PUCRS – 

SIPESQ: https://webapp3.pucrs.br/sipesq/ 

 

2.1 Apresentação e tipo de Projeto 

Os projetos deverão seguir padrões de diagramação e disposição de secções compatíveis com 

normas estabelecidas de apresentação. Portanto, solicita-se a gentileza de não anexar 

formulários/projetos contendo erros ortográficos. Importante lembrar que o projeto seguirá por 

outras instâncias (CEP ou CEUA). As páginas e linhas deverão ser numeradas a fim de facilitar a 

indicação de pontos de interesse pelo relator do projeto. Para numerar as linhas no Microsoft 

Word, realize a seguinte operação: selecionar o texto do documento → formatar → documento 

→ layout → numerar linhas → OK. 

Obs. O arquivo deverá ser gravado em Word ou Pdf. Salve o arquivo com um nome específico 

para o projeto em questão (não salve com nomes genéricos como “projeto.doc”). 

 
2.2 Protocolo para Entrega de Projeto (PEP) 

Deverá estar anexado e devidamente preenchido junto ao projeto, o Protocolo para Entrega de 

Projeto (PEP). Este protocolo encontra-se no site CCEFO. 

 

2.3 Capa (Folha de rosto) 

 
Comissão Científica da Faculdade de Odontologia 

Projeto 

Sujeito de Estudo 

Aprovado 

Dentes Humanos 

Extraídos 
Animais 

CEP CEUA 

 

Humanos 
Dentes Humanos 

Extraídos 

 

Animais 

https://webapp3.pucrs.br/sipesq/


Deverá seguir o modelo padrão contendo o nome da PUCRS, o título do projeto e os nomes dos 

pesquisadores (modelo capa online). 

 
2.3.1 Deverá ser incluído na folha de rosto qual é a finalidade do projeto: 

- Tese 

- Dissertação 

- Monografia 

- Pesquisa 

- Iniciação Científica 
 
 

2.4 Conteúdos do Projeto 

Os seguintes itens deverão constar no projeto: 
 
 

2.4.1 Introdução (Antecedentes e Justificativa) 

A Introdução deverá ser direta apresentando o projeto e deverá fazer uma breve revisão de 

referências importantes à apresentação do problema. Quando o capítulo de revisão de literatura 

(opcional) não estiver presente no projeto, seria oportuno que a Introdução tivesse a descrição 

dos principias trabalhos que sustentam e/ou geram a metodologia. 

 
2.4.2 Objetivos 

Os autores deverão enumerar de forma direta os objetivos do projeto. Pede-se para evitar o 

formato textual, dando-se preferência à explicitação dos objetivos gerais e específicos (se 

houver) na forma de itens numerados. 

 
2.4.3 Metodologia 

O item de maior ênfase deverá ser o de métodos: os pesquisadores deverão delinear claramente 

o estudo, enfatizando amostragem, sujeitos de estudo, variáveis a serem analisadas, modo de 

análise das variáveis e estatística. O texto deverá ser organizado e subdividido com seus 

respectivos subtítulos a fim de facilitar a compreensão e facilitar o processo de análise por parte 

dos membros da Comissão. O emprego de linhas de tempo e recursos gráficos como flowcharts 

é encorajado a fim de descrever intervalos de tempo entre coletas de amostras ou exames dos 

sujeitos de estudo para reavaliação de resultados. 

 
2.4.4 Referências 

Por conveniência os projetos deverão apresentar as referências seguindo o estilo Vancouver. O 

mesmo é mais simples, além de ser padrão em grande número de publicações da área médica e 

caracterizar opção presente nos softwares de gerenciamento de referências (Reference 

Manager e EndNote). 



 
 

2.4.5 Cronograma 

O cronograma deverá especificar o tempo aproximado de duração do estudo (em meses), com 

detalhamento de cada etapa e o tempo estimado para cada uma delas. O mesmo deverá ser 

submetido sob a forma de uma tabela. 

 
2.4.6 Orçamento 

O orçamento deverá explicitar apenas os materiais/componentes/reagentes a serem adquiridos 

para a condução do projeto. O mesmo deverá estabelecer a fonte de financiamento. Caso o 

projeto for financiado por entidade de fomento à pesquisa, favor anexar carta de concessão. No 

caso de empresa, acrescentar carta do representante da mesma atestando o financiamento do 

projeto. Caso o projeto for financiado pelos próprios autores do trabalho, faz-se necessária a 

assinatura de todos os autores. 

 

3. Relatos de Caso 

A estrutura do relato de caso clínico deve seguir a mesma distribuição do projeto como descrito 

acima (item 2.4), omitindo a Metodologia. Desta forma, em substituição a essa última, o relato de 

caso deverá ser conduzido com detalhes suficientes para que o relator possa avaliar o mesmo. 

 

4. Pesquisa utilizando Dentes Humanos 

A Faculdade de Odontologia ainda não possui um Banco de Dentes registrado no Sistema 

CEP/CONEP, portanto, todas as pesquisas que utilizarem dentes humanos deverão ser 

encaminhadas a Comissão Científica da Faculdade de Odontologia da PUCRS e ao Comitê de 

Ética da PUCRS, via SIPESQ, prevendo a utilização de dentes provenientes de um 

Biorrepositório, de acordo com a nova resolução. (Anexar Carta de Doação de Dentes Humanos) 

5. Disposição dos documentos complementares junto ao projeto para apreciação da 

CCFO 

Estão disponibilizados na página do CCFO todos os modelos de formulários que sejam 

necessários para o tipo de projeto/desenho experimental a ser desenvolvido. Os documentos 

complementares deverão ser anexados ao projeto na seguinte ordem: 

 

- Carta de autorização do chefe de laboratório/clínica onde será conduzida a fase experimental 

do estudo (formulário 2); 

- Termo de Compromisso de emprego restrito e sigilo dos dados clínicos / laboratoriais 

(formulário 3); 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Doação de Dentes Humanos 

http://www.pucrs.br/uni/poa/odonto/tcle-relato%20doa%C3%A7%C3%A3o%20de%20dentes.doc


- Autorização do Diretor da Faculdade de Odontologia para acesso aos prontuários da PUCRS 

(formulário 5)/acesso a dados privados (formulário 6); 

- Termo de consentimento livre e esclarecido; 

- Ata da Qualificação do Projeto: projetos de alunos do Mestrado e do Doutorado deverão 

previamente ser aprovados no Exame de Qualificação. Assim, solicita-se que cópia da Ata 

de Qualificação seja anexada entre os documentos complementares. 

 

6. Resultado da apreciação dos projetos 

 
O pesquisador responsável receberá via e-mail o parecer da Comissão Científica. Caso 

necessário o mesmo deverá fazer as alterações/argumentações requeridas pelos avaliadores. 


