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Versão 2.0  

  

Versão   Autor   Data   Descrição   

1.0   Equipe suporte  
Plataforma Brasil   

07/05/2012   Criação do 
documento   

1.1   Equipe suporte  
Plataforma Brasil   

29/08/2012   Revisão do 
documento (V2.11)   

1.2   Equipe suporte  
Plataforma Brasil   

15/05/2013   Revisão do 
documento (V2.17)   

2.0  Equipe suporte 
Plataforma Brasil  

12/09/2013  Revisão do 
documento (V2.18)  

*Atenção! Para sugestões, no intuito de aprimorar os manuais de orientação do sistema Plataforma 

Brasil, favor enviar email para: plataformabrasil@saude.gov.br  
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1. Acesse o endereço:   
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Clique na aba Pesquisador    

É possível fazer emendas  
somente em projetos  
aprovados .   
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A emenda deverá ser feita  
quando houver alteração no  

conteúdo do projeto :   
número de sujeitos de  

pesquisa, centros  
participa ntes, sigilo,  

cronograma, etc. C lique   aqui  
para iniciar a emenda.   

  

Aparecerá aviso de que a  
emenda foi criada com sucesso.   
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Para facilitar a busca do  
projeto, digite o  

número de CAAE  neste  
campo .   
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Ao clicar no sinal  ,  o sistema  
replica, automaticamente, o  

projeto. Na coluna <Tipo> há a  
identificação da emenda :   “E”.   

Clique aqui para  
iniciar  a  edição  

do projeto.   

Opção para excluir emenda .  
Só é possível exclui - la  
enquanto estiver <Em  

Edição>.  A versão anterior do  
projeto , já aprovada,   

permanece no sistema .   
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Atenção!  Em projetos multicêntricos ou com coparticipante as emendas funcionam em 

sistema de fila, ou  seja , a primeira emenda criada ou replicada deve receber seu parecer  para 

que o pesquisador consiga submeter ou editar uma outra.  

Exemplo:  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O  projeto  e  as  
emendas referentes  
a  ele  possui  o  
mesmo nº de CAAE .   

A  segunda emenda  
da fila só terá   opção  
de edição ,   depois que  
a primeira emenda  

sua  analise  tiver  
completamente  
concluída.     
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2. Ao clicar em , aparecerá a seguinte tela:  

 

  

  

  

Atenção!  Ao iniciar a submissão da emenda, surgirá  
a pergunta: “Essa submissão de emenda é exclusiva  
do seu Centro Coordena dor?”. Se o pesquisador  
marcar que  é exclusiva ,   o projeto  NÃO SERÁ  
REPLICADO  aos demais centros, mesmo que a  
emenda esteja sendo feita para acrescentar novos  
centros ao estudo.    
Caso o pesquisador  deseje que a submissão de  
emenda ao projeto se ja replicada,   deverá assinalar  
a segunda opção , informando que a emenda NÃO é  
exclusiva do Centro Coordenador.   

Em  seguida ,   o  sistema  
disponibilizará todos os 6  
passos da submissão de  
pesquisa, já preenchidos.    
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Clique em <Próxima>   para  ir  
para a   etapa  Área de Estudo   



10  

 

  

  

ATENÇÃO!  Se houver  
dúvida no  

preenchimento, favor  
consultar Manual de  

S ubmissão de Projeto  de  
Pesquisa   ( disponível na  

Central de Suporte)   
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Os campos  
anteriormente  

preenchidos serão  
abertos para edição .   

Seguir para etapa: 3.  
Desenho de  

Estudo/Apoio  
Financeiro   

Clique aqui caso queira  
salvar as alterações até o  

momento e continuar  
posteriormente   
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E tapa  3   da emenda   

Campos serão ha bilitados  
se, na etapa 2  –   Propó sito  
Principal do Estudo (OMS) ,   

for selecionada a opção  
Clínico .   
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Seguir para etapa 4 :   
Detalhamento do  

Estudo   

Clique aqui ,   caso queira  
salvar as alterações   feitas   

até o momento e continuar  
posteriormente   
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Etapa 4 da  
Emenda   

Campos  
disponíveis  
para Edição   
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Campos  
disponíveis  
para Edição   

Seguir  para etapa 5 :   
Outras Informações   

Clique aqui ,   caso queira  
salvar as alterações   feitas  

até o momento e  
continuar posteriormente .   
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Etapa 5 da  
Emenda   

Campos  
disponíveis para  

Edição   
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Clique aqui caso queira  
salvar as alterações até o  

momento e continuar  
posteriormente   

Seguir para etapa  
6 . Finalizar   

Campos  
disponíveis  
para edição   

Clique aqui para  
imprimir Folha de  

Rosto   

Após assinar a Folha de  
Rosto,  digitalize  

novamente e clique aqui  
para anexá - la   
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Opção para anexar  
novamente TCLE ou  

Folha de Rosto.   
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Clique aqui para finalizar a emenda. Caso o  
projeto seja de Área Temátic a   Especial,  
surgirá a pergunta:   “O seu p rojeto de  
pesquisa, por ser de Área Temática  
Espe cial , será avaliado pelo CEP. Se  
aprovado, será encaminhado à CONEP.  
Deseja prosseguir?”   

Clique em <SIM>.   

Etapa 6 da  
Emenda   

Nesse campo é possível  
informar onde foram feitas  
alterações no projeto e por  
qual motivo. Isso facilitará a  

Após a leitura dos  
termos, selecionar este  

item. Isto ativará o  
botão  < Enviar Projeto  

ao CEP> . Dúvidas sobre  
pr azos, favor consultar  

manual operacional  
disponibilizado pela  

CONEP .   

Clique em Salvar/ Sair  
para gravar as  

informações  , caso não  
queira  enviar o projeto  

neste momento   
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Caso tenha optado por apenas salvar a emenda para  
enviar depois o sistema apresentará esta mensagem  

para confirmar sua opção.    

Clique em  “Confirmar   
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3. Após clicar em Salvar/ Sair, retornará à página inicial da Aba “Pesquisador”.  

 
  

Atenciosamente,  

Equipe Plataforma Brasil.  

  

  

  

  
A emenda aparece na situação em  
recepção e validação documental    


