FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE PARECER CE-ENSP
(Passo 2 - Preencher apenas depois de elaborado o Passo 1: Check-List)
Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.
O parecer só será emitido quando estiverem reunidas todas as informações e documentação
exigidos na Check-list.
Tenha em atenção que a CE-ENSP apenas emite pareceres sobre investigação em que a ENSP
esteja diretamente envolvida.

1. Identificação do pedido
a.

Nome do autor do pedido de parecer*

b.

Email de contacto*

c.

Objeto de parecer*

d.

(Caso seja Projeto de investigação/Estudo encomendado)

e.

(Caso seja tese de doutoramento, dissertação de mestrado
ou trabalho final de curso de especialização)

f.

Projeto de investigação
Estudo encomendado por entidade pública ou privada
Tese de Doutoramento
Dissertação de Mestrado
Trabalho final de Curso de Especialização

Investigador Principal ou Responsável
pelo Estudo*
Orientador(es)*
Data de início*

g.

Duração da atividade ou data prevista
de entrega*

h.

(Quando aplicável)

i.

(Lista – escolha única, sublinhe a resposta certa)

Financiador*
Foi solicitado parecer a outra Comissão de Ética

Sim

Não
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2. Resumo do projeto
Descreva sumariamente o projeto de investigação.
O seu pedido deve referir: principais objetivos; desenho do estudo; métodos de seleção e
amostragem; participantes envolvidos; técnicas de recolha de dados; registo e
armazenamento de dados; atividades de comunicação e divulgação dos resultados.

3. Questões éticas
Atenção: Para o preenchimento deste campo é fundamental ter em conta o que respondeu
na Check-List (Passo 1)
De acordo com a check-list, quais as questões éticas (identifique pelo número, de 1 a 9)
que estão envolvidas no processo de investigação? Que soluções lhes são dadas?

(Liste a(s) questão(ões) e descreva as soluções, bem como a documentação
apresentada)
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4. Anexos
a.

Projeto/Protocolo de investigação

Sim

Não

b.

Pareceres éticos de outras entidades.

Sim

Não

c.

Parecer de Encarregado de Proteção de Dados

Sim

Não

d.

Consentimento informado

Sim

Não

e.

Outros materiais relevantes

Sim

Não

5. Declaração de compromisso
Confirmo que as informações prestadas correspondem a uma descrição completa e
transparente das questões éticas que podem surgir durante a presente investigação.
(checkbox de confirmação)

Data: _____________________________

Assinatura: ________________________________________________________________________
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