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Comissão Científica da Escola de Ciências da Saúde – PUCRS 
 
Fluxo e Checklist Pesquisa com Seres Humanos e/ou com Animais para submissão ao 
SIPESQ 
 
Reuniões mensais 
Em torno de 15 a 30 dias de fluxo. Caso listagem abaixo não seja inteiramente 
observada, o fluxo pode se lentificar. 
 
Projetos que devem ser apresentados 

- Empíricos envolvendo ao menos um participante 
- Revisões sistemáticas/metanálises (para serem publicadas) 

 
Documentação no SIPESQ (utilizar nome atual com cabeçalho da Comissão Científica 
da Escola de Ciências da Saúde) 
(  ) Carta de apresentação 

(  ) Tipo de projeto: geral do pesquisador (se guarda-chuva e se já passou pelo 
CEP ou CEUA, explicitar); pesquisador como membro da equipe coordenada por 
colega de outra instituição; doutorado; mestrado; especialização; TCC 
(  ) Objetivo(s) 
(  ) Necessita terminar em ___/___/_______ 
(  ) Primeira vez no SIPESQ? 
(  ) Pela resolução 466/10 ou 510/16 
 

(  ) Projeto com cronograma 
(  ) No caso de o projeto fazer parte de um guarda-chuva previamente aceito 

por CEP/CEUA, incluir versão do projeto maior com parecer cep no SIPESQ 
 

(  ) TCLE (por estudo, em caso de mais de um com amostras diferentes) 
 (  ) Convite 
 (  ) Objetivos e procedimentos em linguagem clara e acessível 
 (  ) Riscos (no mínimo, mínimos) e benefícios 
 (  ) Instrumentos e tempo estimado 
 (  ) Evitar verbo indenizar 
 (  ) Telefone, endereço e horários CEP 
 (  ) Contatos pesquisador(es) responsável(is) 

(  ) Termo de Assentimento (a partir de 7 anos, segundo consulta CEP/CONEP) 
 (  ) Linguagem mais clara ainda do que aquela utilizada para os responsáveis no TCLE 
 

(  ) Orçamento (se for no HSL CPC) assinado pelo(s) pesquisador(es) responsável(is) 

(  ) Carta de conhecimento de coordenador(a) ou chefe de laboratório/serviço para CEUA 

(  ) Formulário CEUA já na apresentação ao SIPESQ 

(  ) Carta de responsabilidade conforme site CEUA 


