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OFÍCIO Nº 126/2021/PROPESQ 

Florianópolis, 24 de novembro de 2021.
À comunidade da UFSC, 
Pesquisadoras e pesquisadores,

Assunto: Comunicado sobre RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES DE PESQUISA E COLETA DE 
DADOS

Senhores, Senhoras

1. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 
Santa Catarina – CEPSH/UFSC, tem a finalidade de resguardar os participantes de pesquisa e 
contribuir para o seu desenvolvimento dentro de padrões éticos;
2. O CEPSH/UFSC em conjunto com a Pró-reitoria de Pesquisa, vem por meio deste 
orientar  sobre  solicitações  de  recrutamento  de  amostra  (abordagem  dos  potenciais 
participantes de pesquisa, por meio digital,  ligação telefônica ou presencial) e/ou coleta de 
dados (por  meio  de  entrevistas,  questionários,  formulários  eletrônicos,  banco  de  dados, 
consulta a prontuários ou qualquer outra forma de obtenção dos dados);
3. Todo processo de recrutamento de participantes de pesquisa coleta de dados 
deve ser avaliado por meio da submissão de um projeto de pesquisa a um Comitê de Ética 
legalmente constituído. Cabe ao responsável pela pesquisa  aguardar a decisão de aprovação 
ética pelo Sistema CEP-CONEP antes de iniciá-la
4. A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os 
aspectos éticos e legais (Res 466/2012, Res 510/16 e Norma Operacional no 001/2013).
5. Sendo assim, solicita-se ao pesquisador responsável sempre informar o número 
do  CAAE  (Certificado  de  Apresentação  de  Apreciação  Ética)  e  o  número  do  parecer  de 
aprovação quando solicitar coleta de dados à amostra/população pretendida.
6. Cientes disso,  ao receber questionários visando a coleta de dados,  orienta-se 
sempre  solicitar  o  número  do  Parecer  de  Aprovação pelo  CEPSH/UFSC  ou  outro  Comitê 
legalmente constituído antes de participar da pesquisa em questão. 
7. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos a respeito que se fizerem 
necessários.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO ROBERTO SOARES
Pró-Reitor de Pesquisa

LUCIANA DA CONCEIÇÃO ANTUNES
Coordenadora do CEPSH/UFSC
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