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MODELO DE RELATÓRIO FINAL  

 Observações:  
 Não preencher manualmente o formulário. 
 As folhas devem ser numeradas. 
 Os relatórios devem ser enviados em Word. 
 Prazo para envio até 30 dias após a conclusão da pesquisa. 
 O Relatório deve ser submetido por meio de NOTIFICAÇÃO na Plataforma 

Brasil.  
 Apagar todas as observações em vermelho. 

 

CEP nº. 5379-20XX  CAAE: 

Título original da Pesquisa: 

Título final da pesquisa (se for o caso). 

Pesquisador (a) responsável: 

E-mail: 

Instituição:  

Equipe de Pesquisa: 

1. 

2. 

3. 

 

1. O projeto foi finalizado dentro do prazo previsto?  

 

 
1.a. Relacione abaixo as atividades desenvolvidas no período de execução do projeto: 

 
2. Houve necessidade de alteração na estrutura do projeto, em relação ao título, objetivos, 

cronograma; orientador; objetivos específicos ou metodologia? Em caso afirmativo, 
detalhar e justificar as alterações realizadas.  

Atividade 
Início 
(mês/ano) 

Término 
(mês/ano) 
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2.a. As alterações listadas acima foram comunicadas por meio de envio de emenda via 
Plataforma Brasil? Assinale a opção:    

☐Sim.  

☐Não. 

☐Não se aplica. 

Detalhar: 

3. Qual o número previsto de participantes e o número de participantes incluídos no 
estudo? Qual foi a faixa etária dos participantes incluídos? 

 

 
4. Houve algum participante retirado do estudo? Se sim, quantos e por qual motivo? 

 
5. Houve algum tipo de problema durante a realização do projeto? Houve algum evento 

adverso grave durante realização da pesquisa? Se sim, eles foram reportados ao CEP 
adequadamente? 

 

6. Houve pedido de indenização? Se sim, por quais danos? Qual foi a conduta tomada? 

7. Houve divulgação dos resultados de alguma forma aos participantes da pesquisa e 
instituições onde o estudo foi realizado? Descreva o tipo de divulgação realizada ou 
apresentação do motivo para não divulgação. 

8. Principais resultados obtidos 

9. Produção científica: caso os resultados finais tenham sido publicados ou apresentados 
em Congressos, forneça a referência bibliográfica e/ou nome do congresso em questão, 
anexando resumo (s) do (s) trabalho(s), conforme publicados, ou enviado(s) para 
publicação. E, em caso de produção de TCCs, dissertações ou teses, enviar 
obrigatoriamente a cópia da ata de defesa ou o certificado de conclusão que indique a 
finalização da pesquisa. 

 

 
 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ____________________Data___/____/____ 
 

 
 
 

 

 

 

 


