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1

Ata da 14ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia 28 do mês de agosto

2

do ano de dois mil e nove, com início às 14h00, na sala de reuniões do IH, com a presença dos

3

Conselheiros: Presidenta da sessão Professora Debora Diniz, Professor Ileno Izídio Costa, Professor

4

Cristiano Guedes, Professora Soraya Fleischer, Professora Dirce Guilhem, Professor Pedro Luiz Tauil.

5

Ausências não justificadas: Professora Lia Zanotta Machado (DAN), Ausência justificada:

6

Professora Silvia Cristina Yannoulas e Tatiana Lionço. Assuntos em Pauta: 1) Apreciação de

7

Projetos: 1) Projeto de pesquisa intitulado “Análise dos sistemas educacionais de educação

8

superior no Brasil e em Portugal: políticas educacionais e o desenvolvimento de competências

9

nos estudantes” da Pesquisadora Claisy Maria Marinho-Araújo, com pendências – Há

10

necessidade de complementação de dados para a avaliação ética deste projeto, são elas: i)

11

número de pessoas a serem entrevistadas e forma de seleção, ii) explicitação no TCLE dos

12

eventuais benefícios da pesquisa; 2) Projeto de pesquisa intitulado “A construção da identidade

13

de gênero na educação inclusiva: letramento e discurso” da Pesquisadora Denise Tamaê Borges

14

Sato, aprovado; 3) Projeto de pesquisa intitulado “População de rua do Distrito Federal e o seu

15

respectivo acesso aos serviços públicos de saúde”, da Pesquisadora Alessandra Cristina da Silva

16

Jordão Pontes, com pendências – i) Revisão do TCLE com linguagem mais acessível aos sujeitos

17

pesquisados com a explicitação de riscos e benefícios à população pesquisada, ii) explicitação

18

do número de pessoas que comporão o grupo de entrevistados (e, a luz desse numero,

19

redimensionar o título do projeto), iii) explicitação da forma de acesso e abordagem da

20

população pesquisada, iv)sugestão para que seja feita uma discussão no projeto a respeito dos

21

riscos que essa pesquisa oferece para a pesquisadora e a população pesquisada; 4) Projeto de

22

Pesquisa intitulado “Trajetória social da criança e do adolescente em situação de exploração

23

sexual na Rodoviária e do Setor Comercial Sul de Brasília”, da Pesquisadora Maria Lúcia Pinto Leal,

24

aprovado - Obs.: a presente aprovação refere-se ao projeto reformulado, encaminhado pela

25

pesquisadora nesta data; 5) Projeto de pesquisa intitulado “Sociedade do Distrito Federal e

26

pessoas com restrição de movimento: o impacto dessa relação nas Políticas de Acessibilidade”

27

da Pesquisadora Renata Caroline da Costa Vaz, com pendências – i) indicação de como será

28

realizado o recrutamento dos sujeitos da pesquisa, ii) indicação clara de como acontecerá a

29

abordagem das pessoas que infringem a lei que prevê reserva de vagas em estacionamentos

30

para pessoas com deficiência e idosos, com explícita menção ao desenvolvimento de

31

estratégicas de proteção em relação a possíveis constrangimentos públicos, iii) explicitação do

32

tamanho da amostra, iv) adequação do título em relação a dimensão da proposta de pesquisa

33

apresentada; 6) Projeto de pesquisa intitulado “A perspectiva dos profissionais de saúde sobre a
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34

terminalidade da vida e seus dilemas éticos”, da Pesquisadora Márcia Souza de Almeida,

35

aprovado; 7) Projeto de pesquisa intitulado “O uso de modelos no ensino da divisão celular na

36

perspectiva da aprendizagem significativa”, da Pesquisadora Cleonice Miguez Dias da Silva

37

Braga, aprovado; 8) Projeto de pesquisa intitulado “Da aplicação da medida protetiva à

38

socioeducativa: a trajetória de adolescentes e familiares na justiça”, da Pesquisadora Olga Maria

39

Pimentel Jacobina, com pendências - A pesquisadora deve revisar o TCLE considerando: i) deve

40

ter dois formatos de TCLE sendo um para os adultos e outro para os adolescentes, ii) revisar a

41

linguagem, deixando-a mais clara para a compreensão, iii) deve informar seus dados pessoais e

42

institucionais para contato e; iv) explicitar os benefícios para a população pesquisada; 9) Projeto

43

de Pesquisa intitulado “Mulheres brasileiras na conexão ibérica: um estudo comparado sobre

44

migração irregular e tráfico”, da Pesquisadora Maria Lúcia Pinto Leal, com pendências – i) alguns

45

documentos precisam ser enviados ao CEP-IH: resumo do projeto, termos de cooperação

46

institucional assinados entre os três países, ii)

47

mulheres entrevistadas bem como os(as) pesquisadores(as) podem correr no desenvolvimento da

48

referida

49

clandestinidade, e, nesse caminho, explicitar estratégias para evitar ou, ao menos, reduzir estes

50

riscos para ambos os atores, iii) esclarecer como as informações (fitas, pendrives, transcrições de

51

entrevistas, gravações, filmagens, fotos etc.) serão armazenadas e transportadas para evitar

52

vulnerabilizar entrevistadas e entrevistadores(as), iv) esclarecer se a lista de perguntas pretende

53

funcionar como um leque de opções ou será integralmente realizada e, caso seja totalmente

54

realizada, em quantos encontros essa entrevista acontecerá para evitar uma possível exaustão

55

da entrevistada, v) esclarecer se a repetição de entrevistas corre o risco de levantar suspeitas das

56

redes de tráfico e prostituição em que essas mulheres estão envolvidas, vi) explicitar no TCLE os

57

objetivos expostos no projeto, especialmente no sentido de informar às mulheres entrevistadas

58

que esse projeto tem pretensões de subsidiar políticas públicas e alçar publicações acadêmicas,

59

vii) esclarecer se, com um conjunto pequeno de entrevistadas (três em cada país, nove ao todo),

60

esse projeto corre o risco, em sua etapa de divulgação e publicação dos resultados, de visibilizar

61

com maior facilidade estas mulheres e, em caso positivo, explicitar estratégias de garantia de

62

que biografias e histórias de vida, mesmo com o anonimato dos nomes pessoais, não sejam

63

identificadas, viii) esclarecer como o projeto pretende identificar e acessar as mulheres em

64

situação de tráfico e prostituição.

65

eletrônicas trocadas entre os pesquisadores e o CEP uma menção a respeito da necessidade de

66

aprovação do projeto de pesquisa pelo colegiado e emissão do parecer para início da pesquisa.

pesquisa,

sobretudo

por

envolver

esclarecer quais são os possíveis riscos que as
situações

de

ilegalidade,

criminalidade

e

2) Sugestão do colegiado: acrescentar nas mensagens
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Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h00. Esta ata foi elaborada por mim,

68

secretária Rosana Maria Nascimento Castro Silva, e é assinada pela Presidenta e todos os demais

69

membros presentes.
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