PREZADO/A PESQUISADOR/A
ESTE DOCUMENTO DEVE SER PREEENCHIDO EM DUAS SITUAÇÕES:
QUANDO HOUVER MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAR A PESQUISA;
SE FOR REALIZADA EM INSTITUIÇÃO QUE NÃO TENHA CNPJ, NO CASO O RESPONSÁVEL ASSINA E
CARIMBA, SE NÃO TIVER CARIMBO, ASSINA E INDICA O CPF.
CASO A PESQUISA SEJA APENAS EM UMA INSTITUIÇÃO, BASTA UTILIZAR O CAMPO PRÓPRIO (INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE) NA FOLHA DE ROSTO E O RESPONSÁVEL ASSINAR E CARIMBAR.
OBS: LEIA O FORMULÁRIO ATENTAMENTE E ANTES DE IMPRIMIR APAGUE AS INFORMAÇÕES QUE NÃO DIZ
RESPEITO AO DOCUMENTO A SER ENCAMINHADO.

Barreiras-BA, __ de ______ de____
Prezada Profª. Atenuza Pires Cassol
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da FASB

O/A (chefe, coordenador/a, diretor/a) do/a (escola, academia, serviço, clínica,
centro de saúde, hospital), (Nome do responsável) vem por meio desta informar que
está ciente e de acordo com a realização nesta instituição da pesquisa intitulada “Título
da pesquisa”, sob a responsabilidade do pesquisador responsável “Nome do
pesquisador”, a ser realizada no período de “período da pesquisa”.
Esta instituição esta ciente da liberação/entrada dos pesquisadores para a coleta
dos dados referentes à pesquisa, somente mediante a apresentação do PARECER de
APROVADO pelo CEP. Esta instituição é consciente de sua co-responsabilidade do
presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem
estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária
para a garantia de tal segurança e bem estar.
O pesquisador responsável declara estar ciente das normas que envolvem as
pesquisas com seres humanos, em especial a Resolução CNS no 466/12 e no que diz
respeito à coleta de dados que apenas será iniciada após a APROVAÇÃO DO
PROJETO por parte do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/FASB e pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), se também houver necessidade.
________________________________________________________________
Nome e carimbo com o cargo do representante da instituição onde será realizado o
projeto

