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O presente Manual pretende auxiliar os pesquisadores na submissão dos
protocolos de pesquisa ao CEP/UFG- Regional Jataí por meio da Plataforma Brasil.
Organizado em detalhes desde o cadastro do pesquisador até o momento final do envio
do protocolo, constitui-se em material de consulta àqueles que eventualmente
encontrarem dificuldades no momento da submissão do protocolo. Ressalte-se, porém,
que este manual não substitui a necessidade do pesquisador tomar conhecimento da
Resolução CNS 196/96 e complementares, que regulamentam a pesquisa com seres
humanos no Brasil.
O material aqui disponível é uma adaptação parcial do Manual elaborado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, e
da Faculdade Federal do Amazonas.
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DO CADASTRO DO PESQUISADOR
1)

Acessar a página do sistema PLATAFORMA BRASIL, a saber,
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf conforme demonstra figura abaixo:

Página inicial da Plataforma Brasil

Clique na opção “Cadastre-se” para
fazer o cadastro pessoal no sistema
PLATAFORMA BRASIL

Clicar na opção Cadastre-se para ter acesso ao sistema PLATAFORMA BRASIL, o que resultará na
abertura da seguinte tela, conforme demonstrado na figura abaixo:

Após a leitura deste
texto, clique no botão
Avanç
ar para
ter

acesso à
segunda
etapa

do preenchimento do
cadastro pessoal na

PLATAFORMA BRASIL
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2)

Depois da leitura do texto, clicar no botão
representada pela figura abaixo:

que dará acesso a etapa seguinte

Se for aluno da Graduação quem terá que cadastrar o
projeto é o professor);
Se for aluno do Mestrado informar a Graduação;
Se for aluno do Doutorado informar o Mestrado.

Informar a Nacionalidade

Informar o CPF

Selecionar a
Especialização
Acadêmica

Selecionar o

Obs. Infelizmente o sistema

só prevê as Especialidades
da área da Saúde.

Maior Título Acadêmico

Informar a área de formação.
Ex: Educação

Para informar corretamente

sua área, selecione a
opção: “outros”
Isto abrirá o campo ao lado

de mesmo nome, para que
seja informada a área de
formação acadêmica

Informar o link do Currículo LATTES,
como no exemplo a seguir

Ao informar o link do currículo LATTES, automaticamente

cai a obrigatoriedade de se adicionar um currículo nesta
seção do cadastro.

Observação importante: ao informar o link do currículo LATTES (no local indicado na etapa anterior),
como demonstrado na indicação (pela seta verde) da figura abaixo:

Imagem meramente ilustrativa

Endereço eletrônico da página do
LATTES (Link) que deve ser
informado na PLATAFORMA
BRASIL.
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3)

Após o preenchimento completo da etapa
acesso a nova etapa, etapa

anterior, clique em

que dará

, conforme demonstrado na figura abaixo

Todos os campos marcados com
“*” são obrigatórios

Selecionar o Sexo

Se informar o RG no campo
Outro Documento: selecionar a
opção SSP

.

Informar o RG

Informar o CEP e depois clicar sobre o botão Busca CEP.
O sistema carregará automaticamente o endereço, corrija apenas o número, e informe o complemento (se for o caso).

Informar um e-mail
pessoal.
Observação: Evitar a
utilização de e-mails
institucionais, conforme

instrução dos

desenvolvedores deste

Sistema.

Atenção para os parâmetros aceitos pelo sistema. Sua não observância torna impossível o processo de efetivação do cadastro

Clique aqui para
adicionar o
documento pessoal.

Adicionar Foto é opcional.

Exemplo: CNH, RG,
CRC, OAB, etc.

4)

Após o preenchimento completo da etapa

[conforme figura acima], clique no botão

para ter acesso à nova e última etapa do cadastro pessoal, etapa
demonstrado na figura a seguir:

, conforme
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* Deseja vincular alguma Instituição de pesquisa?
Escolher a opção “Sim”, clicar no botão “Buscar Instituição”

Selecionar no item Perfil, a opção
“Pesquisador”

5)

Atenção: é primordial que os alunos e professores da UFG – Regional Jataí que pretendam enviar
seus projetos de pesquisa para análise ética do Comitê de Ética em Pesquisa, vinculem-se a UFG
– Regional Jataí por intermédio da Plataforma Brasil, ou seja, como demonstrado na figura acima
há uma questão de resposta obrigatória, a saber, Deseja vincular alguma Instituição de
pesquisa? Existem duas opções de resposta, SIM e NÃO. Para vincular-se a UFG – Regional Jataí,
marque a opção Sim, em seguida, clique sobre o botão
Logo após,
aparecerá uma nova janela denominada Pesquisar Instituição, com dois parâmetros de busca,
um por CNPJ e outro por Nome da Instituição, conforme figura que segue:

Informar neste campo: “UFG –Regional Jataí” em
seguida clicar no botão pesquisar ao lado.

6)

Recomendamos a utilização do segundo parâmetro de busca, a saber, busca por Nome da
Instituição digitando a palavra: “UFG ” e em seguida clicando no botão

.
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7)

Localizar na lista que será aberta a Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, clicar sobre
esta opção, em seguida, selecionar o perfil de pesquisador antes de adicionar o vínculo
(conforme demonstrado na figura abaixo) e em seguida clicar no botão
Caso haja algum erro ou
equívoco, esta informação poderá ser alterada a qualquer tempo. A omissão ou vinculação a outra
instituição implicará diretamente no não envio do protocolo de pesquisa para o CEP-UFG – Regional
Jataí. Assim, deve-se ter atenção redobrada.

8)

A figura abaixo demonstra as etapas finais do cadastro pessoal na Plataforma Brasil:

Em seguida clique com o
mouse sobre a opção Perfil:
selecionando
a
opção
Pesquisador na seqüência
clique
no
botão
abaixo
indicado pela seta verde.

9)

Após seguir as recomendações dos itens acima, vinculando-se a UFG – Regional Jataí,
selecione/marque a caixa em que há a seguinte expressão: “Declaro que as informações
anteriormente prestadas são verdadeiras.” Imagem ilustrativa abaixo:

Após incluir a(s) Instituição(ões)
clique na caixa ao lado do texto
“Declaro que as informações
anteriormente
prestadas
são
verdadeiras”
E em
seguida
no
botão
indicado pela seta

verde nesta figura.

Ao cumprir todas as etapas
indicadas acima, para adicionar o
vínculo com a “UFG – Regional
Jataí”, a instituição aparecerá
neste campo.
Observação importante:
o
Pesquisador poderá vincular-se a
mais de uma Instituição, se for o
caso.
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10)

Para finalizar o cadastro, clique no botão
seguir)

, será atualizada a tela (conforme figura a

Se não houver qualquer falha no preenchimento das etapas do cadastro até aqui. Após a conclusão
da quarta e última etapa do cadastro o sistema Plataforma Brasil emitirá a seguinte mensagem:

“Cadastro efetuado com sucesso
Verifique seu e-mail para informações de login.
Você será redirecionado para a página de Login. Caso não seja redirecionado. Clique aqui.”

11)

Por fim o sistema PLATAFORMA BRASIL encaminhará automaticamente uma mensagem para o
e-mail utilizado no cadastro, informando seu login (que é o próprio e-mail informado no cadastro) e
a senha (que é o conjunto de 8 dígitos numéricos, que posteriormente poderão ser alterados).
Recomendamos
a
não
utilização
e-mails
institucionais.
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