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Para quem é cadastrado, basta colocar login e senha.  
 
 
     Mas eu não sou......... O que fazer? 



Basta se cadastrar 



Após fazer seu login...... 



 



 



Informações básicas 

Título do projeto – Preferencialmente conciso e 
explicativo. 
 
Pesquisador responsável pela execução do projeto 
 
Palavras chaves – Descritores do trabalho. Não usar 
palavras que estão presentes no título. 
 
 



 



Pesquisadores 
Pesquisador assistente – Haverá um pesquisador que 
irá lhe ajudar? Cadastre-o.... Precisa do CPF..... 
E você pode lhe dar a opção de ajudar a preencher na 
Plataforma Brasil.  
 
Equipe de Pesquisa...... Não é necessário, mas você 
pode fazer se seu orientados julgar necessário.  
 
 
Instituição proponente – CNPJ:  07.724.708/0001-34 
Está cadastrada como Fatecie....... Estamos trabalhando 
para mudar para UNIFATECIE....... 
 
 



Atenção 
Não marque desnecessariamente este quadro........  
Você se complicará 
 
 



 



Grandes Áreas do Conhecimento 
Qual área é a do seu projeto de pesquisa? 
 
 

Projeto Principal de Estudo 
Clínico – Envolve atendimento ou pratica clínica. 
Ciências Básicas – Ciências que foram básicas para a construção de 
seu Curso.... Exemplo, Cálculo, Fisiologia, Bioquímica, 
Neuroanatomia..... 
Ciências Socias – Sociologia, Pensamento Humano.... 
Saúde Coletiva e Saúde Pública – envolve práticas envolvendo o 
coletivo, usuários do SUS, acesso a serviços. 
Suporte care- Cuidados da enfermagem. 
 
 
 



 



Título Público da Pesquisa 

O Título Público poderá ser disponibilizado em consultas públicas 
para referenciar seu Projeto de Pesquisa depois de receber parecer 
de aprovado. 
 
 
 

Título Principal da Pesquisa 

O Título Principal não será disponibilizado ao público em geral por 
poder conter informação confidencial relativa ao Projeto de Pesquisa. 
 
 



 



Contato Público 

Acrescentar seu contato como responsável. 
 
 

Desenho 

Descrever detalhadamente a metodologia. 
 
 



 



Financiamento 

Acrescentar quem financiará a Pesquisa. Se não haver financiamento, 
colocar como próprio. 
 
 

Palavras chaves 

Descrever Palavras chaves. 
 
 



 



 



 





Anexar esses documentos 



 


