
Centro de Informática em Saúde - CINS 

Faculdade de Medicina – UFMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DA 
PLATAFORMA MEDQUEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 0.2 



Considerando: 

a) Que o MedQuest é um aplicativo desenvolvido pelo CIDES (Departamento de 
Ciência da Informação e Apoio a Decisão em saúde, da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (Portugal); 

b) Que na forma de um convênio de cooperação internacional entre a UFMG e a 
Universidade do Porto, a plataforma foi gratuitamente licenciada para uso por 
pesquisadores em seus projetos de pesquisa regularmente aprovados; 

c) Que o CINS da Faculdade de Medicina da UFMG se compromete com o sigilo 
e guarda da base de dados de pesquisa durante a vigência legal do projeto, em 
seus servidores de dados; 

d) A necessidade de utilização da plataforma de questionários para Área Saúde - 
MedQuest como ferramenta para auxiliar em pesquisas na UFMG;  

e) Ficam estabelecidas as seguintes normas para utilização da plataforma 
MedQuest:  

Art. 1º: Quanto a solicitação de utilização da plataforma MedQuest, 
hospedado na Faculdade de Medicina da UFMG: 

a) Encaminhar o termo de responsabilidade para Coordenação do Centro de 
Informática em Saúde - CINS. 

Art. 2º: O processo de solicitação descrito no Art. 1º referente à utilização 
da plataforma MedQuest, deverá conter no mínimo, as seguintes 
informações: 

a) Nome do responsável pelo projeto ou pesquisa, CPF e matrícula UFMG; 
b) Telefones (profissional, residencial ou celular) dos responsável pela utilização 

da plataforma MedQuest; 
c) Correio eletrônico dos responsável pela solicitação do plataforma MedQuest; 
d) Assinatura pelo responsável afirmando ciência e conhecimento das normas 

aqui estabelecidas; 
e) Estar enquadrado nas normas de utilização que a Faculdade de Medicina da 

UFMG dispõem no Art. 3º. 
f) Número de aprovação do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil; 

Art. 3º: Quanto às normas de utilização do Plataforma MedQuest: 

a) Todas as informações inseridas no plataforma MedQuest são de inteira 
responsabilidade do responsável pelo projeto ou pesquisa ou de seus 
idealizadores;  

b) É de responsabilidade do coordenador do projeto de pesquisa ou pesquisador 
UFMG por ele designado a construção dos formulários de coleta de dados, 
bem como o gerenciamento de usuário(s), permissões e senhas relativas a seu 
estudo. O CINS fornecerá o Manual de Utilização do Sistema. 

c) O Backup regular da base de dados inseridas pelo(s) utilizador(es) são de 
responsabilidade do responsável pelo projeto ou pesquisa, podendo ser feita 
através do própria plataforma MedQuest, exportando as informações nos 
formatos suportados; 



d) O Centro de Informática em Saúde não se responsabiliza por perda de 
informações na plataforma MedQuest. 

e) Todas as informações referentes ao projeto e pesquisa incluídas no plataforma 
MedQuest no período das atividades ficarão nos servidores por até 2 (dois) 
meses a contar do término do projeto ou pesquisa, ficando a cargo do 
responsável pelo projeto ou pesquisa solicitar essas informações bem como 
prover mídia removível (pendrive, hd externo, dvd-rom) para salvar as 
informações. O Centro de Informática em Saúde eliminará as informações do 
servidor no ato da entrega da mídia removível ou no término do prazo 
estabelecido neste artigo. 

f) É de obrigatoriedade do responsável do projeto ou pesquisa incluir nas 
publicações a utilização da plataforma MedQuest e a Universidade do Porto 
créditos bem como o Centro de Informática em Saúde – CINS, Faculdade de 
Medicina e UFMG;  
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