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I – ÂMBITO 

 Aplicável às atividades associadas à emissão de pareceres pela comissão de ética no âmbito de projetos de 

investigação científica associados à ESEP. 

II – OBJETIVOS 

 Contribuir para a defesa da dignidade e da integridade humanas, a preservação do ambiente e o desenvolvimento 

da enfermagem na realização da investigação. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 As disposições aplicáveis enquadram-se no regulamento da comissão de ética da ESEP e na norma de serviço 

nº2015/11 de 19 de outubro. 

 O questionário para submissão de projeto de investigação à comissão de ética da ESEP (MOD.92) inclui um termo 

de responsabilidade que deverá ser assinado pelo proponente e o investigador responsável. 

 O modelo de consentimento informado pode adotar o conteúdo dos modelos disponibilizados pela CE para o efeito, 

nomeadamente a declaração de consentimento destinada a participantes em estudos de investigação (MOD.103) 

e a declaração de consentimento para participantes privados do exercício de autonomia (MOD.104). 

 Compete à CE-ESEP (Comissão de Ética da ESEP) emitir, no âmbito dos projetos de investigação científica 

associados à ESEP, os pareceres que lhe forem solicitados, nomeadamente: 

o Projetos de investigação da ESEP que envolvam seres humanos e que não tenham sido submetidos a 

nenhuma outra CE: 

 Dissertações de mestrado de estudantes, que não sejam desenvolvidas em instituições de saúde;  

 Projetos de investigação da UNIESEP, que não sejam desenvolvidos em instituições de saúde. 

o Projetos de investigação externos à ESEP para os quais é solicitada uma participação de estudante e/ou 

trabalhadores da ESEP, que pressuponha um contacto direto e pessoal. 

 

IV – RECURSOS  

 PG.02 – Investigação. 
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Submeter o requerimento de apreciação e parecer à CE (MOD.102), acompanhado do 

questionário para a submissão de projeto de investigação (MOD.92) e de uma nota 

curricular (ou link para o curriculum DeGóis) do investigador principal e, se aplicável, do 

orientador do estudo. Se for o caso, deverá ainda ser acompanhado de: 

Proponente 1.1. Documento onde conste a informação a prestar ao participante; 

1.2. Exemplar em que conste o conteúdo da declaração de consentimento;  

(podendo adotar o MOD.103 ou MOD.104, conforme aplicável) 

1.3. Exemplar do questionário/entrevista/formulário a ser utilizado na recolha de dados 

a aplicar. 

1.4. Resumo do projeto de investigação (em que estejam claros os procedimentos 

metodológicos). 

 

2. Verificar a conformidade da documentação recebida e encaminhar, por fluxo, para a 

coordenadora da CE. 
SS 

3. Emitir o parecer e encaminhar, para o SS, extrato/minuta da ata com o mesmo. CE 

4. Notificar o proponente do parecer da CE e encerrar fluxo. SS 

5. Comunicar à CE o término do estudo / projeto de investigação e enviar cópia dos 

resultados obtidos. 

Proponente 

6. Reabrir o fluxo e enviar à coordenadora da CE. SS 

7. Tomar conhecimento. CE 

8. Encerrar o fluxo. SS 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento da comissão de ética da ESEP. 

 Norma de serviço nº2015/11 – Pedido de parecer à comissão de ética da ESEP. 

 MOD.92 – Questionário para submissão de projeto de investigação à comissão de ética da ESEP. 

 MOD.102 – Pedido de apreciação e parecer à comissão de ética. 

 MOD.103 – Declaração de consentimento destinada a participantes em estudos de investigação. 

 MOD.104 – Declaração de consentimento para participantes privados do exercício de autonomia. 


