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SUBMISSÃO DE RECURSO
1 - O pesquisador que possui um projeto com o parecer de <Não Aprovado>, pode submeter
um único recurso ao CEP.
2 - Para submeter um recurso, o pesquisador deve acessar a Plataforma Brasil com o
endereço de e-mail e senha de acesso, em seguida localizar o projeto com o parecer de <Não
Aprovado> e, na coluna Gestão da Pesquisa, deve localizar a imagem

OBS: Só é possível submeter
um único recurso ao CEP.
Caso não aprovado, o
pesquisador poderá submeter
o recurso à CONEP .

:

Clique aqui para criar
um recurso
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3 – Surgirá a tela:

Neste campo o
pesquisador deve
redigir o recurso

Incluir um
arquivo para
subsidiar o
recurso

Caso tenha
anexado o arquivo
incorreto pode
efetuar a exclusão
clicando sobre a
figura de lixeira

O sistema só aceita anexos
com extensões: PDF, DOC,
DOCX, ODT com tamanho
máxim o de 20 MB

Clique aqui para efetuar o
envio do recurso
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4 – A situação do Projeto é atualizada após o envio do recurso:

A situação é alterada para “Recurso Submetido ao CEP”, significa que o recurso foi enviado ao CEP, porém,
ainda não está em análise. Após o CEP aceitar a documentação enviada, a situação do projeto será alterada
para “Em Apreciação Ética”:

O Projeto permanece nesta situação até que seja emitido o Parecer Consubstanciado que pode ser de
Aprovação e Não Aprovação.
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5 – Caso o recurso não seja aprovado no CEP, o pesquisador pode recorrer à CONEP, última
instância de análise:

Clique aqui para
recorrer à CONEP
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6 – O trâmite de submissão do recurso à CONEP seguirá as mesmas etapas da submissão ao
CEP. Após o envio, a situação da pesquisa será alterada para <Recurso Submetido à CONEP>:

A situação é alterada para “recurso submetido à CONEP“, significa que o recurso foi
enviado à CONEP, porém, ainda não está em análise. Após a CONEP aceitar a
documentação enviada, a situação do projeto será alterada para “Em Apreciação Ética”:

O Projeto permanece nesta situação até que seja emitido o Parecer Consubstanciado que
pode ser de Aprovação e Não Aprovação.

Atenciosamente,
Equipe Plataforma Brasil.

7

