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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PESQUISA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

Pendência documental emitida pelo CEP PUC Goiás: Localização 

 

Passo 1: Acessar a Plataforma Brasil (PB) 

(http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf) com respectivos login e senha. 

 

 

Passo 2: Certifique-se de estar na aba pesquisador. 

 

 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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Passo 3: Descer a barra de rolagem localizada a direita até o final da página, verificar os 

dados relativo ao projeto de pesquisa com a situação “Pendência Documental Emitida 

Pelo CEP” e clicar sobre a escrita conforme demonstra o modelo abaixo: 

 

 

Passo 4: Será aberta uma janela com o relato das pendências DOCUMENTAIS 

(triagem) emitidas pelo CEP PUC Goiás.  

 

 

 

Passo 5: Após identificado as pendências, clicar em “Fechar” a janela de “Pendência”. 

Clicar no ícone detalhar (Lupa) disponível ao lado de “Pendência Documental Emitida 

Pelo CEP” na coluna “Ação”. Verificar imagem:  
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Passo 6: Localizar a “Lista de Apreciações do Projeto”, coluna “Ações”, clicar em 

“Editar Pesquisa”, conforme exibido na figura abaixo: 

 

 

 

Serão reabertos os 6 (seis) passos da PB para realizar quaisquer alterações. Neste 

sentido o pesquisador deverá identificar as pendências, se relacionadas às informações 

básicas do projeto preenchidas ao longo dos passos da PB ou aos documentos anexados 

e proceder com as devidas correções solicitadas. 

 

Passo 7: Após realizadas as correções, avançar ao sexto passo da PB e clicar em 

“Submeter ao CEP” e confirmar envio. 

 

Obs.: A resposta à pendência documental deverá possuir mínimo de 10 (dez) dias de 

antecedência em relação à data agendada da Reunião Ordinária para que o projeto seja 

analisado, salvo condições especiais e devidamente contatado ao CEP PUC Goiás, 

quando inferior este prazo, a proposta será analisada na reunião ordinária subsequente.  


