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1) Comissão Científica da Escola de Medicina

➢ Link para Submissão do Projeto para a Comissão Científica (professores vinculados aos Programas de Pós-

Graduação): https://webapp.pucrs.br/sipesq/

Ou

E-mail para submissão do projeto para Comissão Científica (pesquisadores vinculados ao HSL): 

coord.pesq.esmed@pucrs.br

➢ Link para acesso a lista de documentos necessários para submissão de Projetos de Pesquisas para Comissão 

Científica: https://www.pucrs.br/medicina/pesquisa/comissao-cientifica/#documentos

*Após aprovado pela Comissão Científica o projeto deve ser submetido para avalição do Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUCRS. 

2) Comitê de Ética em  Pesquisa da PUCRS (CEP) 

➢ Link para a submissão do CEP

https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf

1) Projeto de pesquisa original

https://webapp.pucrs.br/sipesq/
mailto:coord.pesq.esmed@pucrs.br
https://www.pucrs.br/medicina/pesquisa/comissao-cientifica/#documentos
https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf


Documentos necessários para a submissão do Projeto de Pesquisa Original para o CEP:

1) Carta de Encaminhamento Apresentação (assinada pelo pesquisador)

2) Folha de rosto da CONEP é gerada, no próprio site da Plataforma Brasil; 

3) Carta de conhecimento e autorização do responsável pelo local onde a pesquisa será realizada;

4) Documento Unificado do SIPESQ; 

5) Documento Word com link para acesso ao CV Lattes de toda equipe de pesquisa; 

6) Orçamento financeiro detalhado da pesquisa assinado pelo pesquisador . Se usar as dependências do HSL, deve ter 

aprovação do CPC. 

7) TCLE ou TCUD;

8) Carta de Anuência assinada pelo responsável legal do Hospital ou coordenadora de pesquisa ou diretor de Instituições 

na qual a pesquisa será realizada; 

9) Cronograma; 

10) Questionários que serão entregues aos participantes da pesquisa (se houver).

1) Projeto de pesquisa original

https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_21-cep-resolucoes-outros_modelos-carta_encaminhamento_apresentacao.doc
https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/modelo-da_nova-folha-de-rosto-plataforma-brasil.pdf
https://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2021/11/modelo_carta_conhecimento_do_responsavel_pelo_local_de_realizacao_da_pesquisa_EM.doc
https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2021/07/TCLE_revisado_LGPD.doc
http://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_21-cep-resolucoes-466-tcud.docx
http://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_21-cep-resolucoes-466-carta_de_anuencia.doc


1) Comissão Científica da Escola de Medicina

Os relatos de caso não serão mais avaliados pela Comissão Científica da Escola de Medicina. Deverão ser submetidos 

diretamente para o CEP da PUCRS.

2) Comitê de Ética em  Pesquisa da PUCRS (CEP) 

Link para a submissão do CEP:

https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf

Lista de documentos para submisso de relato de caso para o CEP:

➢ Carta de anuência assinada pela comissão científica da ESMED ou diretor do HSL

➢ Carta de encaminhamento ao CEP indicando o local onde o relato será submetido; 

➢ Uma via do relato de caso; 

➢ Link do currículo lattes do(s) pesquisador(es); 

➢ TCUD OU TCLE.

2) Relatos de Caso

https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
https://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2021/11/modelo_carta_conhecimento_do_responsavel_pelo_local_de_realizacao_da_pesquisa_EM.doc
https://lattes.cnpq.br/
http://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/01/2020_01_21-cep-resolucoes-466-tcud.docx
https://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2021/07/TCLE_revisado_LGPD.doc


1) Comissão Científica da Escola de Medicina

Link para Submissão do Projeto para a Comissão Científica: https://webapp.pucrs.br/sipesq/

Link para acesso a lista de documentos necessários para submissão de Projetos de Pesquisa para 

Comissão Científica e para o CEUA:  https://www.pucrs.br/pesquisa/comites/ceua/

Após o projeto ser aprovado pela Comissão Científica da Escola de Medicina ele será 

automaticamente encaminhado para a  avaliação da Comissão de Ética no Uso de Animais (Ceua).

3) Projetos com uso de Animais

https://webapp.pucrs.br/sipesq/
https://www.pucrs.br/pesquisa/comites/ceua/


1) Revisões sistemáticas e meta-análises

2) Pesquisa com dados públicos com participantes não identificados (por exemplo: pesquisas do DATASUS)

4) Projetos que não precisam de 
aprovação do CEP



1) Relacionadas ao processo de submissão dos projetos para a comissão científica

E-mail: coord.pesq.esmed@pucrs.br

1) Relacionadas ao processo de submissão dos projetos para o CEP

Responsável: Cátia

Telefone: 3320-3345 – prédio 50 – sala 703
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