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Orientações para preenchimento de opção de 

Declaração de Ética no Sistema de Gestão Acadêmica 

(SIGA) para alunos de pós-graduação da FE.  
 

 

1) No SIGA, selecione a opção para preencher a opção de Declaração de Ética, 

clicando no quadro azul no lado direito da tela. Veja a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

Clique no quadro para iniciar o processo 

 

- Será necessário informar se o seu projeto de pesquisa envolve ou não seres humanos, 

selecionando uma das opções disponíveis. 

 

  



2 
 

2) Caso sua pesquisa envolva seres humanos: 

 
2.1 - Selecione a 2ª opção, referente ao Contato do Comitê de Ética em Pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais (CEP-CHS ): 
 
“Estou ciente de que, se o meu projeto de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolver a 
utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores 

do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução, nos termos da Resolução CNS/MS nº 510/16, devo submeter 

o meu projeto de pesquisa para apreciação ética junto ao Comitê de Ética em Pesquisa/Unicamp (CEP) ( 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf) e somente iniciar o estudo após a aprovação pelo sistema CEP/CONEP. 

Contato: cepchs@unicamp.br “ 
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2.2 -  Em seguida, faça upload do parecer de aprovação do CEP (em .pdf), emitido pela 

Plataforma Brasil. Veja o exemplo do parecer abaixo: 

 

- Caso o aluno ainda não tenha passado pelo exame de qualificação, ele deverá 

informar se já realizou a coleta de dados para sua pesquisa, no campo “Estou 

qualificando com dados coletados?”. Veja a imagem abaixo: 

 

 Se sim, será necessário anexar o protocolo de aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa; 

 Se não, não será preciso fazer o upload do parecer e o aluno compromete-se a 
apresentar o projeto de pesquisa para apreciação pelo CEP. O aluno deverá 
anexar o parecer antes da solicitação de defesa. Lembrando que o CEP não avalia 
pesquisas já realizadas. 
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3) Caso sua pesquisa NÃO envolva seres humanos: 

 

Selecione a última opção. Nesse caso, não será necessário realizar upload de 

nenhum documento.  

 

4) Após selecionar sua opção e realizar upload do parecer do Comitê de Ética, quando 

necessário, clique no botão “ENVIAR” para finalizar a operação e enviar a solicitação 

de aprovação de seu orientador (o botão “salvar”, não finaliza o pedido). 

 

5) Em seguida, após a aprovação do orientador, a Secretaria fará a validação final e 

poderá solicitar correções, se necessário. Apenas após a aprovação do orientador e 

validação da Secretaria será possível realizar a solicitação de exame de qualificação ou 

defesa de dissertação/tese. 


