
ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE EMENDA 

 

Prezado(a) Pesquisador(a), 

 

Você deve submeter à emenda na Plataforma Brasil, através do seu projeto CAAE inicial, para análise e 

apreciação desde Comitê. 

 

Na Emenda você deve informar tudo o que será modificado e/ou acrescentado. 

 

Conforme Manual do Pesquisador , página 70:  

"As modificações propostas pelo pesquisador responsável não podem descaracterizar o estudo originalmente 

proposto e aprovado pelo Sistema CEP-CONEP. Em geral, modificações substanciais no desenho do estudo, 

nas hipóteses, na metodologia e nos objetivos primários não podem ser consideradas emendas, devendo o 

pesquisador responsável submeter novo protocolo de pesquisa para ser analisado pelo Sistema CEP-

CONEP." 

 

Nos anexos 1 e 2 orientações para submissão de emenda e abaixo algumas obrigações importantes: 

 

Na página 70: "Destacar em amarelo nos documentos os trechos modificados e/ou acrescentados".  

Obs.: Você também deve realizar as modificações nas Etapas da Plataforma Brasil (excluir e inserir as 

novas modificações). 

 

Na página 72: Se a sua pesquisa não acontecer no Instituto Federal do Tocantins - IFTO e possuir uma 

Instituição Coparticipante (local em que será realizada a pesquisa), você deve marcar que "a emenda não é 

exclusiva do seu centro coordenador". 

 

Na página 74: Todos os documentos com modificações devem ser incluídos novamente e devem ser 

nomeados com o seguinte padrão: “X com emenda”. Por exemplo, “Projeto com emenda”.  

NESSA FASE NENHUM DOCUMENTO PODE SER EXCLUÍDO, POIS JÁ FORAM 

APROVADOS. A DIFERENCIAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM EMENDA SERÁ FEITA PELA 

NOMENCLATURA. 

Importante: Se houver modificação no Título do Projeto de Pesquisa, todos os documentos obrigatórios 

devem ser incluídos novamente com o título novo, inclusive a Folha de Rosto e demais Declarações 

devidamente assinadas (não excluir os documentos antigos). 

 

Na página 75: Manter sigilo da íntegra do projeto de pesquisa? Marcar sim. 

Na página 75: Além de preencher na Plataforma Brasil a Justificativa da emenda, você também deve anexar 

na Etapa 6 - Finalizar - Incluir Arquivos, um documento separado intitulado "Justificativa 

da Emenda"(não precisa assinar), descrevendo o motivo da Emenda e as modificações que foram 

realizadas. 

 

CRONOGRAMA: As Etapas de Pesquisa do Cronograma do seu Projeto de Pesquisa e na Plataforma 

Brasil (Etapa 5 - Outras Informações) devem ser atualizadas, se necessário, de acordo com a sua 

Emenda. 

 

Essa Emenda seguirá os mesmos trâmites de apreciação pelo colegiado do CEP IFTO, seguindo o calendário 

de reuniões. Após a submissão da emenda, você deve aguardar a reunião e o parecer do CEP IFTO. Sua 

pesquisa só poderá ser iniciada após Parecer de Aprovação da sua Emenda. 

 

Atenciosamente, 

CEP IFTO 

http://portal.ifto.edu.br/ifto/comites/cep/documentos/manuais
http://portal.ifto.edu.br/ifto/comites/cep/orientacoes/submissao-de-emenda/manual-submissao-de-emenda.pdf/view
http://portal.ifto.edu.br/ifto/comites/cep/orientacoes/submissao-de-emenda/editar-pesquisa-caso-nao-apareca-o.pdf/view
http://portal.ifto.edu.br/ifto/comites/cep/calendario-de-reunioes/calendario-das-reunioes-ordinarias-cep-2020.pdf/view
http://portal.ifto.edu.br/ifto/comites/cep/calendario-de-reunioes/calendario-das-reunioes-ordinarias-cep-2020.pdf/view

