FLUXO PARA ABERTURA DE PROCESSO VIRTUAL
Pesquisador

Início
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Recebe o Processo Virtual e encaminha-o à
Comissão Técnica de Pesquisa (CTP) para
Análise.

Acessa o serviço de protocolo virtual, por
meio do link:
https://protocolo.vitoria.es.gov.br/

Abre o processo com os documentos
necessários: Requerimento, Projeto e
Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) , quando necessário.

Passo a Passo para abertura do processo:
No primeiro acesso, será necessário “Criar uma
Conta”.
Em Aberturas de Processo, clicar em “Novo
Processo”.
Assunto: Informação Geral - Geral.
Lista de Órgãos do Assunto: SEMUS/GAB.
Na segunda tela: Descrição breve do assunto.
CPF do Requerente.
Na terceira tela: Anexar Requerimento e Projeto
(Ambos em PDF).
Na quarta tela: Finalizar Cadastro .
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A CTP analisa o Projeto e distribui para os
membros.

O membro analisa o Projeto, emite Relatório e
apresenta na reunião da CTP.

A CTP delibera sobre o Relatório e emite
Parecer.

Sim

Parecer favorável?

A CTP emite Declaração de
Anuência (DA) e gera uma
pendência no Sistema para o
pesquisador.

Não

A Comissão Técnica de Pesquisa
emite um Declaração de
Indeferimento, dá ciência ao
Pesquisador e solicita o
arquivamento do processo.

1
Fim

Pesquisador
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Recebe o Parecer do CEP, emite a Carta de
Apresentação (CA) e a Comunicação Interna
(CI).

Pesquisador acessa o Sistema e
imprimir/salvar a Declaração de Anuência e
apresenta-a ao Comitê de Ética (CEP).

CEP recebe a Declaração de Anuência,
analisa, emite Parecer e encaminha ao
Pesquisador.

Não

Parecer
favorável?

Faz as adequações do
projeto, quando
solicitadas, e encaminha
ao CEP para nova análise.

Aguarda a realização da
pesquisa, a entrega do CD e/ou
a apresentação oral.

CA deverá ser anexada ao
Processo Virtual, gerando
nova pendência para o
pesquisador.
CI deverá ser encaminhada
via e-mail para os serviços.

Sim

O Pesquisador insere o
Parecer do CEP no
Sistema.

Após a entrega do CD e/ou a
apresentação oral, arquiva o
processo.

Fim

Aprovado?

Sim

2

Não

O Pesquisador insere o Parecer do
CEP no Sistema e informa à Comissão
Técnica de Pesquisa.

A CTP analisa o parecer do CEP,
indeferindo a pesquisa, e
providencia o arquivamento do
processo virtual.

Fim

