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Apresentação do Projeto:
O projeto de pesquisa em questão versa sobre a qualidade de vida dos nutricionistas egressos da
Faculdade de Saúde Ibituruna e das Faculdades Unidas do Norte de Minas.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Avaliar a qualidade de vida dos nutricionistas egressos da Faculdade de Saúde Ibituruna e das Faculdades
Unidas do Norte de Minas Gerais.
Objetivo Secundário:
Descrever o perfil dos nutricionistas quanto às características sócio-demográficas, história ocupacional e
estilo de vida. Descrever os domínios da qualidade de vida: qualidade de vida geral, domínio físico,
psicológico, relações sociais e meio ambiente; Investigar a associação entre qualidade de vida geral e cada
um dos domínios com as variáveis referentes às questões sócio-demográficas, história ocupacional, estilo
de vida e saúde geral.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
De acordo.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
De acordo.
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Obs.: De acordo com a Carta Circular n° 003/2011/ CONEP/ CNS, vimos orientar sobre a importância do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE - como instrumento de pactuação entre pesquisadores e
sujeitos de pesquisa. Neste sentido, visando maior padronização de procedimento faz se obrigatório a
rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu representante e pelo pesquisador
responsável - apondo suas assinaturas na última página do referido Termo no momento da coleta de dados.

Recomendações:
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
De acordo. As pendências foram atendidas.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
Enviar ao CEP/SOEBRAS o relatório final deste projeto de pesquisa em até 60 dias após o término da
pesquisa com base no cronograma de atividades.É de total responsabilidade do pesquisador responsável
que a autorização para o início das atividades da pesquisa seja feita somente após o recebimento do
parecer de aprovação do CEP, visto que, em situações em que seja constatado que a pesquisa tenha se
iniciado sem a aprovação do CEP, os projetos serão reprovados.
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