
  

 

 

 

 

CARTA RESPOSTA 

Ao Coordenador(a) do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde 

Título do Projeto: [Inserir o Título do Projeto] 

Pesquisador Responsável: [Nome do Pesquisador Responsável] 

Anexamos na Plataforma Brasil para análise do Comitê de Ética as respostas às pendências assina-

ladas no parecer consubstanciado. Para isto, discriminamos abaixo cada recomendações sugeridas e as 

respectivas modificações que estão incluídas nos documentos do projeto supracitado. 

PENDÊNCIA 1. Cole aqui o texto da pendência. 

RESPOSTA: Escreva a sua resposta para a pendência (justifique a alteração realizada e indique em 

qual página ou qual documento está a alteração realizada. E diga que lá no documento está salientado 

(em negrito, em vermelho, em marca-texto, etc) 

Exemplo 1: As modificações xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx estão descritas em vermelho nas pá-

ginas 00 e 00 do projeto detalhado, e nas informações básicas do projeto nesta v2... 

Exemplo 2: As alterações foram realizadas no TCLE e estão em negrito na página 00 do documento... 

A carta resposta deve ser clara e direta, contendo apenas as alterações solicitadas pelo CEP –FPS. 

As alterações realizadas devem ser destacadas apenas nos documentos modificados. Não copiar e 

colar partes dos documentos modificados dentro desta carta resposta. O pesquisador deve apenas 

informar nesta carta quais modificações foram feitas e indicar a página do projeto ou o documento 

onde houve a alteração. 

Destacar (em negrito ou de outra cor) DENTRO DA NOVA VERSÃO DO PROJETO ou nos docu-

mentos as alterações realizadas. (E NÃO NA CARTA RESPOSTA)  

Enviar por meio da Plataforma Brasil em prazo de até 30 dias a contar da data da emissão da 

pendência. 

A carta resposta, assim como todos os documento modificados, devem permitir o uso do recurso 

"copiar" e "colar" em qualquer palavra ou trecho do texto. 

Retirar este quadro quando concluir a carta resposta antes de submeter ao CEP. 



PENDÊNCIA 2. Cole aqui o texto da pendência. 

RESPOSTA: Escreva a sua resposta para a pendência 2 e assim sucessivamente para quantas pen-

dências tiverem. 

[...] Faça isto com todas as pendências do Parecer. Salve este documento com o nome “CARTARES-
POSTA” e anexe na Plataforma Brasil, na pasta “Outros” para análise. 
 

Agradecemos antecipadamente pela colaboração e colocamo-nos à disposição para quaisquer es-

clarecimentos. 

 

Recife, __ de _____________ de 20__ 

 

____________________________________ 

Pesquisador Responsável 

(Assinatura ) 

Colocar embaixo o Carimbo ou Nome legível  


