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Ementa Geral:  
Tópicos da pesquisa em saúde e enfermagem com seres humanos, aspectos legais, tramites 
junto aos Comitês de Ética em Pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 
  
Objetivos: 

• Discutir e aprofundar os conhecimentos básicos sobre as questões da pesquisa com os 
seres humanos associados à prática em saúde e enfermagem. 

• Conhecer os passos para encaminhamento de projetos de pesquisa junto aos Comitês de 
ética. 

• Organizar documentos referentes ao seu projeto de pesquisa para submissão no CEP.  
 
 
Conteúdo: 
Ética na pesquisa com seres humanos 
- Código de Nuremberg 
- Direitos do homem 
- Declaração de Helsinki 
- Carta dos direitos dos usuários da saúde 
- Consentimento Livre e Informado em Pesquisa 
- SISNEP 
- Preenchimento de folha de rosto 
- Tramitação de projetos junto ao CEP - preenchimento de formulários online – declarações, 
cronograma, orçamento, projeto, inclusão de currículo lattes, TCLE, Folha de rosto. 
-Acompanhamento de relatório de pesquisa.    
 
Metodologia: A disciplina será desenvolvida através de diferentes dinâmicas e estratégias, de 
acordo com os conteúdos a serem abordados. Incluem-se nessas estratégias: apresentação das 
professoras, mestrandas e alunos especiais, apresentação e discussão do plano de ensino, aulas 
expositivo-dialogadas com as professoras responsáveis pela disciplina, leituras individuais e/ou 
grupais de textos indicados; exercícios temáticos e debates em sala de aula, seminário de 
fechamento da disciplina. 
 
Cronograma: Encontros semanais das 14:00 às 18:00 horas 
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Data/Hora Tema 

      
Professor(es) 
Responsável 

(eis) 
 

11 /08 
14:00-
18:00 

 

Introdução à disciplina: apresentação e discussão do plano de 
ensino, apresentação dos professores e alunos. 
Introdução à Ética na pesquisa com seres humanos  
 
- Código de Nuremberg 
- Direitos do homem 
- Declaração de Helsinki 
- Carta dos direitos do paciente 
 

Eliane Matos 
Nádia Salum 

18/08 
 
 

- Consentimento Livre e Informado em Pesquisa 
Atividade: aula teórico-prática dando inicio a elaboração do 
TCLE, relativo ao seu projeto de pesquisa.  
 

Eliane Matos 
Nádia Salum 

25/08 - Instrumentos para submissão de projeto de pesquisa em CEPs.  
 Acesso ao  SISNEP – preenchimento da Folha de Rosto 
- Acesso ao CEP/UFSC: Tramitação de projetos junto ao CEP 
- preenchimento de formulários online – declarações, 
cronograma, orçamento, projeto, inclusão de currículo lattes, 
TCLE, Folha de rosto. 
-Acompanhamento de relatório de pesquisa.    
 
* Aula em laboratório de informática  

Eliane Matos 
Nádia Salum 

01/09 
 

Seminário de apresentação do TCLE  
Avaliação da disciplina  

Eliane Matos 
Nádia Salum 

 
 
Avaliação: 
 

• Participação e argumentação nas atividades didáticas em sala– peso 02 
• Elaboração de TCLE peso 6 
• Apresentação de seminário peso 2 

 
Referências: 
BRASIL. Resolução 196/96 de 10 de outubro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saúde, 
Brasília, DF, 10 de out. de 1996. Disponível em: 
<https://conselho.saude.gov.br/docs/Reso196.doc>. Acesso em: 6 jun., 2010. 
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