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Ata da 12ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia 03 do mês de julho do ano de
dois mil e nove, com início às 14h 15 minutos, na sala multimeios do Departamento de História, com a
presença dos Conselheiros: Presidenta da sessão - Professora Silvia Yannoulas, membro suplente Professor
Pedro Tauil e demais membros Titulares. Ausências não justificadas, Professora Lia Zanotta (DAN),
Ausência justificada: Professora Debora Diniz - pela participação no conselho disciplinar. Assuntos em
Pauta: 1) Ata da 11ª reunião: foram sugeridas modificações por todos os conselheiros presentes, 2)
Revisão de Projetos: 1) projeto de pesquisa intitulado “Percepção da dor por pacientes com transtorno
obsessivo-compulsivo na evolução da Psicoterapia de Grupo”, do Pesquisador Amílcar Vídica Barcelos,
aprovado com pendências: inclusão de riscos e benefícios no TCLE, e recomendação do CEP/IH sobre a
realização de avaliação clínica dos participantes para prevenir possíveis complicações com a experiência.
2) Projeto de pesquisa intitulado “Impactos das Ações Afirmativas Educacionais nas trajetórias
ocupacionais”, da estudante de graduação Talita Guimarães Aragão sob orientação da Professora Silvia
Yannoulas, aprovado. 3) Projeto de pesquisa intitulado “Capital Humano e formação para o trabalho - a
política de formação de professores da FEF/UnB”, da Pesquisadora Dulce Maria Filgueira Suassuna,
aprovado com pendências: completar o TCLE adequando aos modelos sugeridos na página do CEP/IH
(esclarecer os riscos, esclarecer a possibilidade de retirar a qualquer momento, incluir os dados da
pesquisadora responsável, prever a assinatura pela pesquisadora responsável conjuntamente com a do
entrevistado potencial). 4) Projeto de Pesquisa intitulado “A inserção dos surdos oralizados e dos surdos
usuários da língua de sinais no mercado de trabalho formal”, da estudante de graduação Raquel Simão sob
orientação da Professora Debora Diniz, aprovado com pendências: completar o TCLE adequando aos
modelos sugeridos na página do CEP/IH (sigilo garnatido, pesquisadora disponível para maiores
esclarecimentos). 5) Projeto de pesquisa intitulado “Como se tornar um profeta?”, da Pesquisadora
Renata Arouca de Oliveira Moraes, foi apresentado mas o debate não foi conclusivo pela extrema
complexidade do projeto, será tratado novamente na reunião de dia 31 de julho. 3) Avaliação do
Sistema Eletrônico: Em fase de ajustes. 4) Substituição de Membros: Sugestão de incorporação do
Professor Olavo - Física como titular em substituição do Professor Norberto Abreu - Psicologia, para o
segundo semestre de 2009. 5) Calendário de reuniões do segundo semestre: será dada continuidade a
sistemática de reunião mensal, última sexta feira de cada mês, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada às 15h 45 minutos. Esta ata foi elaborada por mim, secretária Silvia Yannoulas, e é
assinada pela Presidenta e todos os demais membros presentes.

