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Ata da 19ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia 09 do mês de

2

abril do ano de dois mil e dez, com início às 08h00, na sala de reuniões do IH, com a presença

3

dos Conselheiros: Presidenta da sessão Professora Soraya Fleischer, Professora Dirce Guilhem,

4

Professora Louise Brandes Moura Ferreira, Professor Miguel Ângelo Montagner e Professor

5

Pedro Luiz Tauil e Professora Sheila Giardini Murta. Ausências justificadas: Professor Cristiano

6

Guedes, Professora Débora Diniz, Professor Marcelo Medeiros e Tatiana Lionço. 1) Assuntos

7

em Pauta: 1) Recomposição do colegiado; Definição da agenda dos encontros de 2010;

8

Posicionamento do CEP/IH com relação à defesa da dissertação de AMS; Recebimento e

9

avaliação de relatórios finais; Inscrições ENCEP; Curso de extensão; 2) Encaminhamentos:

10

Prof. Cristiano Guedes assumirá o cargo de Coordenador Adjunto exercendo interinamente a

11

coordenadoria-geral do CEP até o retorno da Profª. Debora Diniz; Professora Soraya Fleischer

12

manterá seu assento como Secretária-geral; Professora Louise Brandes Moura Ferreira

13

assumirá vaga de membro titular do colegiado; Professor Marcelo Medeiros assumirá vaga de

14

membro titular do colegiado; Wederson dos Santos Rufino assumirá vaga de membro titular do

15

colegiado na condição de representante da comunidade; Rafaela Marques assumirá vaga de

16

membro suplente do colegiado; Profª. Karen Santana foi desligada; Srª. Tatiana Lionço foi

17

desligada; os cargos vagos de suplentes terão novos ocupantes até a próxima reunião do

18

CEP/IH a partir de sugestões de nomes indicados pelo próprio colegiado; as próximas reuniões

19

do CEP/IH ocorrerão nos dias 30 de abril, 28 de maio, 25 de junho, 30 de julho e 27 de

20

agosto; O colegiado avaliará e arquivará os relatórios finais e parciais recebidos; A

21

periodicidade do envio de relatórios será decidida caso a caso de acordo com o prazo de

22

execução do projeto. Para projetos cuja execução se dá em curto prazo, como projetos de

23

iniciação científica, será solicitado apenas o envio de relatório final e no caso de projetos

24

cuja execução se dá em longo prazo, poderá ser solicitada a apresentação de relatórios

25

parciais e final; Será incluída nas instruções para submissão dos pesquisadores a solicitação de

26

que no cronograma seja previsto o período para envio de relatórios ao CEP (a ser avalizado

27

pelo parecerista e colegiado); Será incluída nos critérios para avaliação por parte dos

28

pareceristas campo para sugestão da periodicidade do envio de relatórios; A obrigatoriedade

29

e periodicidade do envio de relatórios serão explicitadas nas cartas enviadas aos

30

pesquisadores; Serão reelaborados os modelos de relatórios finais e parciais;

31

participará do ENCEP com os membros Professor Miguel Ângelo Montagner e representante da

32

comunidade Sr. Wederson dos Santos Rufino; Será solicitado ao DPP/UnB auxílio para o

33

transporte dos participantes; Os encaminhamentos sobre o curso de extensão serão levados
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adiante após o término da greve. 3) Sugestões a serem discutidas na próxima reunião:

35

Mudanças no regimento interno do CEP quanto ao quórum, na terminologia para avaliação dos

36

projetos; Avaliação do modelo de parecer de resubmissão no site. Nada mais havendo a tratar

37

a reunião foi encerrada às 10 horas e 05 minutos. Esta ata foi elaborada por mim, secretária

38

Vanessa Carrião Torres, e é assinada pela Presidenta e todos os demais membros presentes.

