




























Opinião pública Sem possibilidade de 
identificação do 
participante na coleta dos 
dados.

Consulta verbal ou escrita, de 
caráter pontual, com 
metodologia específica, sem 
caráter científico. Participante 
é convidado a opinar, avaliar 
temas, pessoas, 
organizações, produtos, 
serviços.

Pesquisa de opinião pública 
sem caráter científico, sobre 
pessoas, qualidade de 
produtos ou serviços.

Informação de acesso 
público

Conforme previsto na Lei 
nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, para 
informações em órgãos 
públicos da administração 
direta de todos os 
poderes, autarquias, 
fundações e outros 
definidos na lei.

Dados produzidos ou gerados 
pelas instâncias Federal, 
Estadual e Municipal 
abrangidas pela Lei que não 
tenham acesso limitado por 
privacidade e/ou segurança e 
que estejam disponíveis sem 
restrição a pesquisadores e 
cidadãos em geral.

dados obtidos em sites/por-
tais de transparência. Ver,
por exemplo, http://www.
acessoainformacao.gov.br/
lai-para-sic/guias-e-orienta
coes/informacoes-gerais-so
bre-o-painel-da-lei-de-aces
so-a-informacao

Informações de 
domínio público

Informações não 
protegidas por direito 
autoral.

Informações que estejam 
disponíveis sem direito de 
propriedade autoral.

Obras literárias em domínio 
público.

Pesquisa censitária Pesquisas realizadas 
conforme a legislação 
censitária.

Pesquisas de caráter censitário
realizada por órgão com atribu-
ição legal para a atividade.

Realização do senso demo-
gráfico pelo IBGE.

Pesquisa com banco 
de dados

Dados com informações 
agregadas.

Não há possibilidade de 
identificação individual, as 
informações já estão 
agregadas.

Realizada 
exclusivamente com 
textos científicos

Revisão de literatura 
científica.

Exclusivamente revisão 
bibliográfica de publicações  
científicas.

Revisão de literatura, 
estado da arte.

Aprofundamento 
teórico de situações 
na prática 
profissional

Aprofundamento teórico. Pesquisas nas quais, a partir
de situações da prática 
profissional, haja uma 
reflexão teórica por parte do 
pesquisador, sem revelar 
dados que identifiquem 
outras pessoas.

Reflexões sobre a prática 
docente, do ponto de vista 
do pesquisador.

Atividade exclusiva 
de educação, ensino 
ou treinamento

Atividade de aluno de 
graduação, curso técnico 
ou de profissionais em 
especialização, sem 
finalidade de pesquisa 
científica.

Exceções:
- Trabalhos de Conclusão de 
curso, monografias e simila-
res devem ser submetidos ao 
sistema CEP/CONEP. • Caso 
durante o planejamento ou 
execução das atividades de 
educação, ensino ou treina-
mento se deseje incorporar os 
resultados como pesquisa, 
deverá ser tramitado no 
sistema CEP/CONEP.

Atividade de prática 
docente de um aluno de 
graduação.

Dados disponibilizados no 
DATASUS (Depto. de Infor-
mática do SUS/MS); Dados
disponibilizados pelo IBGE
de forma pública.
























