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Nota de Orientação para Pesquisas Online 
 

Sobre tecnologias online, o Comitê de Ética em Pesquisa da UFG/Regional Catalão – UFCAT “em 

transição” (CEP/UFG/RC), observa que se mantém a responsabilidade do pesquisador em resguardar 

os princípios já definidos nas resoluções, notas, cartas e normas vigentes do Conselho Nacional de 

Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CNS/Conep).  

Para este tipo de protocolo, o pesquisador deverá se atentar à: 

Metodologia: realizar uma redação detalhando como se dará o processo de seleção dos participantes, 

se será, por exemplo, por e-mail e/ou por link da pesquisa. 

1. Abordagem dos participantes da pesquisa por e-mail: 

1.1. Apresentar de forma clara como o pesquisador terá acesso aos endereços de e-mail. Caso haja 

uma instituição fornecedora destes dados, esta deverá assinar um Termo de Anuência 

correspondente.  Esclarecer estas informações também no TCLE aos participantes. 

1.2. Anexar ao protocolo para apreciação do CEP, o texto convite que será enviado por e-mail para o 

participante da pesquisa. 

1.3 Se o veículo de envio do TCLE for por e-mail, o pesquisador deverá enviá-lo ao participante 

rubricado em todas as páginas e assinado ao final. Solicitar ao participante o envio da cópia por ele 

assinada. 

2. Abordagem dos participantes e/ou intervenções aos participantes por link da pesquisa: 

2.1 Indicar o link da pesquisa na internet, para apreciação do CEP e apreciação ética do conteúdo do 

processo do registro de consentimento.  

2.2 Na página web do formulário online, e a partir da qual o participante terá acesso ao TCLE, 

apresentar o timbre/logotipo da instituição proponente. 

2.3. O texto deverá atender às Resoluções do CNS 466/2012, 510/2018 e as suas complementares, 

com a adaptação para o veículo utilizado (internet). 

2.4. Assegurar ao participante que o TCLE poderá ser impresso como comprovante, contendo o link 

da página de onde será impresso, constando o timbre/logotipo da instituição proponente. 

2.5 Ao início da primeira página apresentar a pesquisa (título, justificativa, objetivos, critérios de 

inclusão e de exclusão de participantes, aspectos metodológicos - exemplo, se na página seguinte 
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vier um questionário, o que contém neste questionário, trazendo informações tais como teor das 

questões – sociodemográficas, por exemplo;  quantitativo de questões, tempo gasto para responder 

ao questionário, se permite salvar e continuar respondendo posteriormente, outras). 

2.6 Ao meio da primeira página apresentar os direitos aos participantes da pesquisa (riscos, medidas 

para minimizá-los, com garantias de assistência integral e gratuita, benefícios – se diretos ou 

indiretos, se a curto, médio ou longo prazo, não responder questões que lhes causem 

constrangimento, receber feedback sobre os resultados da pesquisa, que os resultados serão 

publicados - sejam estes favoráveis ou não, a pleitear indenização para reparação de possíveis danos 

decorrentes de sua participação - imediatos ou futuros, receber uma via deste documento - 

explicando que ao aceitar em participar esta página poderá ser impressa como comprovante de 

participação). 

2.7 Ao final inserir os dados de contato com o pesquisador, e-mail, um número de contato telefônico 

para ligação, inclusive à cobrar, dados do CEP de aprovação do protocolo, número CAAE do 

protocolo, o Consentimento Pós Informação. Este consentimento deverá ter redação simples, como 

“Li e concordo em participar da pesquisa” ou “Declaro que concordo em participar da pesquisa”. 

2.8 Por se tratar de TCLE em página web, e sem a possibilidade de assinatura física, após o 

consentimento pós-informação, o (a) pesquisador (a) deverá explicar que “ Ao clicar no botão 

abaixo, o (a) Senhor (a) concorda em participar da pesquisa nos termos deste TCLE. Caso não 

concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador”. 

2.9. O pesquisador deverá paginar o TCLE (caso possua mais de uma página ao ser impresso do 

site). Solicita-se que a paginação seja inserida indicando, também, o número total de páginas, por 

exemplo: páginas 1/2 e 2/2. 

3. Abordagem dos participantes da pesquisa e/ou intervenções ao participante por e-mail, link ou 

outras ferramentas virtuais de comunicação: 

3.1 Se atentar ao exposto nos itens “1” e “2”, realizando as devidas adequações e se for o caso, a seja 

necessária a realização por outras ferramentas virtuais de comunicação, de modo semelhante, o (a) 

pesquisador (a) deverá  apresentar os seus aspectos metodológicos, anuências (no que couber) e 

TCLEs, para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG/RC - UFCAT em transição”. 

 

Contacte o CEP/UFG/RC pelos e-mails secretaria.cep.ufcat@gmail.com; cep.rc.ufg@gmail.com ou 

agende atendimento com a Coordenação no caso de dúvidas sobre o assunto. 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG/Regional Catalão – UFCAT “em transição”, aos dezenove 

dias do mês de Junho de 2020. 

mailto:secretaria.cep.ufcat@gmail.com
mailto:cep.rc.ufg@gmail.com

