PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP

MODELO RELATÓRIO PARCIAL/FINAL

O pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP PUC Minas - deve apresentar relatórios parcial e/ou final, conforme estabelecido pela
Resolução Nº466/12, XI “d”, sempre que for solicitado ou estabelecido pelo CEP ou pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP. O CEP PUC Minas solicita que os relatórios parciais/finais
sejam enviados anualmente. O pesquisador deve selecionar a opção NOTIFICAÇÃO na Plataforma
Brasil para envio do relatório.

RELATÓRIO PARCIAL/FINAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA:
1.
2.
3.
4.
5.

Título do Projeto:
Número CAAE:
Pesquisador Responsável (o mesmo que assina a Folha de Rosto):
E-mail do Pesquisador Responsável:
Data de aprovação do projeto pelo CEP:

DADOS DO DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS DA PESQUISA:
1. Resumo do projeto contendo objetivos, metodologia e principais resultados.
2. Dados dos participantes da pesquisa: total de participantes recrutados em cada local e no total;
total de participantes que concluíram o estudo; total de participantes retirados/descontinuados
em cada local e no total; caso tenha ocorrido inclusão ou exclusão de participante não previsto
no projeto, justificar.
3. Total de eventos adversos/sérios ocorridos em cada local e no total.
4. Condutas adotadas em relação aos eventos adversos/sérios.
5. Ocorrência de pedido de indenização por danos causados pelo estudo (se for o caso).
6. Indicação da ocorrência de desconfortos físicos, emocionais ou morais, imediatos ou
posteriores, comprometendo os participantes.
7. Benefícios resultantes da pesquisa.
8. Informações adicionais que julgar necessárias.
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DADOS DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA:
1. Relatar se houve divulgação dos resultados para a(s) Instituição(ções) co-participante(s) e/ou
participante(s) do estudo e justificar.
2. Relatar a forma de divulgação dos resultados (publicações, eventos científicos, redes sociais,
etc.)

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___.
____________________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Av. Dom José Gaspar, 500 - Fone: 3319-4517 - Fax: 3319-4517
CEP 30.535.610 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
e-mail: cep.proppg@pucminas.br

