UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA

TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DO REDCAP EM ESTUDOS MULTICÊNTRICOS
COORDENADOS E DESENVOLVIDOS NA UFES
Para solicitar a criação de contas de acesso ao REDCap UFES para os pesquisadores
externos de projetos multicêntrico coordenados por pesquisadores da UFES é necessário,
preencher o formulário e concordar com este “Termos de Compromisso para Cadastro de
pesquisadores externos em projetos multicêntricos”:
DADOS DO COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO MULTICENTRICO NA UFES
NOME COMPLETO:
SIAPE:

E-MAIL:

AFILIAÇÃO COM A UFES:
(UNIDADE ACADÊMICA OU ÓRGÃO)

TIPO DE VÍNCULO COM A UFES:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
TÍTULO DO ESTUDO:
SIGLA DO PROJETO:

Nº DO PROJETO DE PESQUISA NA PRPPG:

PROTOCOLO DO COMITÊ DE ÉTICA:

Nº DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL:

(FAZER O UPLOAD DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO NA
PLATAFORMA BRASIL OU CEUA)

DATA DO INÍCIO DO ESTUDO:

DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DO ESTUDO:

Número de Centro de Pesquisas Envolvidos:

Número de pesquisadores dos centros de pesquisa externos
que necessitam de acesso:

1)

2)
3)

4)

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PROJETOS MULTICÊNTRICOS
Em complementação aos Termos de Compromisso para a Utilização do REDCap, os usuários que
irão utilizar o REDCap UFES para coleta e gerenciamento de dados de estudos multicêntricos,
declaram estar cientes de que o REDCap UFES se destina aos estudos multicêntricos que
tenham a UFES como centro responsável pela pesquisa.
O Coordenador do projeto deverá se responsabilizar pela utilização do REDCap pelos
pesquisadores dos centros de pesquisa externos.
Caso algum dos colaboradores dos centros de pesquisa externos finalize suas atividades, ou
seja, desligado do projeto de pesquisa, o coordenador do projeto multicêntrico deverá informar
a equipe da STI e solicitar o encerramento da conta de acesso ao REDCap UFES.
O período dos usuários dos centros de pesquisas externos à UFES será temporário. Este
período permitirá apenas a realização da digitação de dados coletados pelo seu centro de
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5)

6)

7)

8)

pesquisa. Quando aplicável, o usuário poderá executar o gerenciamento dos dados por ele
coletados, desde que autorizado pelo Coordenador do projeto ("User rights"). Os usuários
externos não poderão desenvolver projetos no REDCap UFES.
Em se tratando da confidencialidade das informações, esta deverá ser assegurada pelo
Coordenador do projeto, principalmente, com relação ao nível de hierarquia dos usuários dos
centros de pesquisa externos.
Ao Coordenador do projeto caberá preencher uma "matriz", na própria plataforma
(denominada "User Rights" e "Data Access Group" - DAG), para configurar o acesso dos
usuários e dos centros de pesquisa que participarão da coleta e registro dos dados. Ao término
do preenchimento dessa matriz, este Coordenador deverá solicitar a revisão por parte de um
dos membros do Comitê REDCap UFES.
Por questões de confidencialidade das informações dos pacientes/indivíduos/sujeitos da
pesquisa, estarão vetadas aos usuários externos quaisquer atividades que permitam ou
possibilitem o acesso completo à base de dados, como gerar relatórios e exportar dados.
Periodicamente, monitoramento e registro das atividades executadas pelos usuários dos
centros de pesquisa externo serão realizados. Qualquer evento registrado que indique alguma
violação dos itens dispostos implicará em bloqueio da conta do REDCap UFES, sem aviso
prévio. Em caso de violação dos dados dos pacientes/indivíduos/sujeitos da pesquisa, o estudo
será desativado do sistema REDCap UFES.

Declaro que estou de acordo com os "Termos de Compromisso para Projetos Multicêntricos no
REDCap UFES"
Declaro que estou de acordo com o “Termo de Compromisso para Projetos Multicêntricos
no REDCap para estudos desenvolvidos na Ufes”.

_________, de __________________ de 20__.

_____________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo - 29075-910 - Vitória - ES - Brasil
Tel.: +55 27 4009-2436 / 4009-2434 - proreitor.prppg@ufes.br - www.prppg.ufes.br

