
 ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DE PESQUISA DDHCT 

 

A Divisão de Estudos e Pesquisas – DIESP – é o setor responsável pelo cadastro de 

pesquisas externas e internas. 

Os seguintes procedimentos devem ser seguidos para cadastramento da pesquisa: 

1. O pesquisador pode comparecer à sala 307, das 10 às 17 horas, munido dos seguintes 

documentos:  

1.1. Carta de apresentação da universidade (quando de instituição externa). 

1.2. Projeto de pesquisa. 

1.3. Termo de compromisso devidamente preenchido*  

1.4. Formulário de cadastramento devidamente preenchido* 

1.5. Parecer do comitê de ética da Universidade e/ou da Plataforma Brasil, se pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

1.5.1. Para casos que necessitem de cadastro na Plataforma Brasil, o cadastro será 

aprovado pela plataforma apenas com envio de uma carta de anuência dada pelo 

INES. E essa carta será disponibilizada pelo INES apenas com a entrega correta 

dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e a comprovação do cadastro inicial na Plataforma 

Brasil. 

*Os pesquisadores podem requerer esses arquivos, assim como entregar os 

materiais através do e-mail diesp@ines.gov.br – ou pessoalmente na DIESP. 

 

2. Além dos dados comuns a um projeto de pesquisa, os seguintes itens são indispensáveis 

na apresentação do Projeto de Pesquisa: 

 

2.1. Detalhes da pesquisa (resumo, justificativa, metodologia e objetivo – com detalhe 

minucioso, exemplo: se vai ser como observador(a), ou como pesquisador-ação, ou 

entrevistar crianças, jovens, adultos Surdos ou não-surdos, coleta de materiais, 

pesquisa de referência bibliográfica ou outros˟. 

2.2. Cronograma da pesquisa. 

2.3. Caso exista formulário de perguntas ou outro dispositivo de coleta de dados, esse 

deve ser anexado ao resumo do Projeto apresentado. 

2.4. Plano de trabalho de campo detalhado: cronograma dos procedimentos de pesquisa, 

apontamento dos setores e profissionais/alunos do INES os quais a coleta de dados 

se dirige com as datas (ou meses) e seus prazos. 

2.5. Se a pesquisa envolver seres humanos os modelos de termo de consentimento devem 

constar em anexo. No caso, a) se menores: termo de consentimento do responsável; 

b) se maiores: autorização. 

˟ Se o objetivo do projeto de pesquisa apresentar detalhe incompleto, este será devolvido. 

 


