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Os processos documentais para apreciação pela SECSH são organizados em conformidade com os princípios 

fundamentais éticos e de boas práticas que constam no capítulo 4 do Código de Conduta Ética da Universidade do 

Minho.  

Estes processos devem ser instruídos, de acordo com a respetiva especificidade, como se indica nos números 1 e 2 

do presente guião, e ser apresentados pelos docentes/investigadores responsáveis pelos projetos seguindo a 

tramitação a que se refere o número 3 deste mesmo guião.  

 

1. Organização dos processos a submeter para apreciação pela SECSH   

Tendo em atenção os princípios previstos no Código de Conduta Ética da Universidade do Minho - e demais 

legislação aplicável - designadamente o respeito pela confidencialidade da informação obtida dos participantes ou 

seu anonimato e a garantia de que os mesmos não são sujeitos a ofensas ou danos de carácter físico, moral, 

psicológico ou de qualquer outra natureza., os pedidos de apreciação de projetos de investigação envolvendo 

estudos em humanos devem incluir*: 

a) Protocolo de investigação do qual deve constar: 

i. título do projeto, resumo e objetivo; 

ii. identificação completa dos investigadores responsáveis e/ou entidades de origem; 

iii. introdução, justificando o estudo, enunciando a questão de investigação que o desencadeou e a respetiva 

pertinência; 

iv. metodologias, justificando validade científica; 

v. recursos e/ou origem de eventuais financiamentos; 

vi. cronograma. 

b) Documentos: 

i. cópia dos questionários ou formulários de recolha de dados a utilizar, se aplicável; 

ii. modelo de consentimento informado; 

iii. modelo de declaração de compromisso para outros investigadores ou colaboradores na investigação, se 

aplicável, destinada a documentar o seu envolvimento nas garantias de confidencialidade dadas pelo investigador 

principal no processo apresentado; 

iv. cópia da notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, se aplicável, e/ou a outras autoridades 

nacionais (e.g., Direção Geral de Educação, no caso dos inquéritos em ambiente escolar) ou internacionais 

competentes, juntamente com o parecer das mesmas, se emitido; 

v. informação a que se refere o número 3 do artigo 4º das normas orientadoras da SECSH sobre o 

enquadramento, apoio e viabilidade do projeto facultada pelo responsável pela unidade/subunidade orgânica onde 

se vai desenvolver o projeto; 

vi. curriculum vitae resumido dos investigadores responsáveis. 
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2. Projetos de investigação envolvendo a utilização de animais  

Os processos de pedidos de apreciação de projetos de investigação com recurso à utilização de animais, 

independentemente dos seus objetivos, devem ser submetidos à Subcomissão Ética para as Ciências da Vida e da 

Saúde (SECVS) que, quando a natureza do projeto o justificar, pode solicitar à SECSH a informação que considere 

relevante para esclarecimento de matérias objeto dos pareceres. 

 

3. Tramitação dos pedidos de parecer 

Tendo em vista a operacionalização dos pedidos de parecer à SECSH, os mesmos, depois de instruídos de acordo 

com as orientações constantes do presente guião, devem ser dirigidos ao vice-reitor do pelouro pelos 

docentes/investigadores responsáveis pelos projetos, por via eletrónica, através de endereço institucional criado 

expressamente para o efeito. 

 

__________________________________________________ 

 

(*) Os investigadores devem consultar o Manual que a SECSH preparou para facilitar a submissão de projetos a 

aprovação, bem como utilizarem os formulários que forem disponibilizados. 

 

 

 

 


