TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR

Ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNP
Eu,

________________________________________,

portador

do

CPF:

________________________________, sou pesquisador responsável do projeto de pesquisa
intitulado, “ __________________________________” comprometo-me a utilizar todos os
dados coletados, unicamente, para o projeto acima mencionado, bem como:

i) Estou ciente e assumo o compromisso e cumprir os termos da Resolução legais exigidos pelas
Resoluções vigentes em especial a 466/12 e a 510/16 e suas complementares do Conselho
Nacional de Saúde;
ii) Tenho ciência que a minha responsabilidade como pesquisador (a) é indelegável e indeclinável
e compreende os aspectos éticos e legais;
iii) Garanto que a pesquisa só será iniciada após a avaliação e aprovação

do parecer

consubstanciado emitido pelo do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da
Universidade Potiguar;
iv) Garanto que os resultados do estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa e
instituições onde os dados foram obtidos, como também comprometo-me a encaminhar os
resultados da pesquisa para publicação com os devidos créditos aos autores. Estou ciente de que,
nos casos que envolverem patenteamento, possíveis postergações da divulgação dos resultados
devem ser notificadas e autorizadas pelo Sistema CEP-CONEP;
v) Se eu perceber qualquer risco ou danos significativos ao participante da pesquisa, previstos,
ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, comunicarei o fato, imediatamente, ao
Sistema CEP/CONEP e avaliarei, em caráter emergencial, a necessidade de adequar ou suspender
o estudo;
vi) Informarei todos os fatos relevantes que alterem o curso normal dos estudos por ele
aprovados e, especificamente, nas pesquisas na área da saúde, os efeitos adversos e a
superioridade significativa de uma intervenção sobre outra ou outras, comparativamente;
vii) Apresentarei dados para ao CEP da Universidade Potiguar ou para a CONEP a qualquer
momento, inclusive uma cópia dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou
Registo de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE) assinados pelos participantes, caso sejam
solicitados;
viii) Preservarei o sigilo e a privacidade dos participantes da pesquisa cujos dados serão coletados
e estudados;

ix) Asseguro que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para a execução do
projeto de pesquisa em questão;
x) Asseguro que os resultados da pesquisa serão divulgados preservando o anonimato do
participante de pesquisa;
xi) Comprometo-me a encaminhar os resultados da pesquisa para publicação com os devidos
créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto e justificar,
fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou a não publicação
dos resultados;
xii) Comunicarei ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar os resultados do
estudo por meio de relatório parcial e semestral a contar do início da pesquisa, bem como
apresentarei o relatório final até 30 dias após o término desta. Ainda, comprometo-me a informar
sobre quaisquer alterações, suspensão ou o encerramento da pesquisa por meio de emendas e
notificações apresentadas com a devida justificativa;
xiii) Obrigo-me a manter os dados da pesquisa em arquivo físico ou digital, sob minha guarda e
responsabilidade, por um período de 05 (cinco) anos após o término da pesquisa.
xiv) Declaro que as informações acima são verídicas.

Local, Dia/Mês/ano.

____________________________________________________________
Pesquisador Responsável (nome completo sem abreviaturas)
CPF

