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1

Ata da 23ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia trinta do mês de julho do

2

ano de dois mil e dez, com início às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Ciências Humanas,

3

com a presença dos Conselheiros: Presidente da sessão Professor Cristiano Guedes, Professor Aldo

4

Azevedo, Professor Dioney Gomes, Professora Dirce Guilhem, Professora Louise Brandes Moura Ferreira,

5

Professor Miguel Ângelo Montagner e Wederson Rufino dos Santos. Ausências justificadas: Professora

6

Debora Diniz, Professor Marcelo Medeiros, Professora Sheila Giardini Murta, Professora Soraya Fleischer

7

e Rafaela Marques. 1) Assuntos em Pauta: i) Informes; ii) Composição do colegiado; iii) Solicitação de

8

acompanhamento das reuniões/funcionamento do CEP/IH (Profª Dirce Guilhem); iv) Modelo de TCLE

9

para disponibilização no site; v) Apreciação de projetos; vi) Outros. 2) Encaminhamentos: i) Os

10

membros do colegiado foram alertados sobre a possibilidade de terem que avaliar de mais de um

11

projeto para as duas próximas reuniões dado o aumento no recebimento dos projetos por ocasião do

12

fechamento do semestre letivo. ii) Os professores Aldo Azevedo e Dioney Gomes foram apresentados

13

aos demais membros do colegiado. Os novos membros do CEP/IH foram informados de que não

14

receberão atividades durante suas duas primeiras reuniões. Posteriormente, eles poderão ser acionados

15

para substituir, quando necessário e solicitado, um dos membros suplentes no que toca o

16

comparecimento à reunião e avaliação de projetos. Os professores Aldo Azevedo e Dioney Gomes foram

17

informados ainda que poderão participar das reuniões do CEP/IH quando desejarem. iii) A professora

18

Dirce Guilhem relatou a proposta de que o Dr. Roberto Cañete Villafranca, pesquisador do Programa

19

Especial de Treinamento e Capacitação em Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde

20

(TDR/OMS), acompanhe o funcionamento do CEP/IH. O pesquisador deve assistir a pelo menos uma

21

reunião do colegiado, além de acompanhar todo o processo de submissão online adotado CEP/IH. A

22

observação do funcionamento do CEP/IH, bem como do CEP/SES/DF e da CONEP, tem como finalidade

23

a coleta de informações que subsidiem a criação de um sistema de revisão ética, inicialmente na

24

província de Matanzas, em Cuba, e, se for exitoso, extensivo ao restante do país. O pesquisador

25

assinará um Termo de Confidencialidade preparado especialmente para esse momento, com o objetivo

26

de manter a privacidade sobre as opiniões de membros e sobre os projetos avaliados. O colegiado do
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27

CEP/IH acatou a solicitação apresentada pela Professora Dirce Guilhem. iv) Os comentários e sugestões

28

sobre o TCLE serão recebidos por e-mail, e na próxima reunião com a compilação de tais sugestões, o

29

modelo será discutido novamente. v) O CEP/IH acompanhará o recesso proposto no calendário do

30

semestre. A reunião que aconteceria no dia 30 de setembro será adiada para 08 de outubro. A reunião

31

mensal de outubro está mantida no dia 29. vi) Os pesquisadores devem indicar no cronograma,

32

nominalmente, os meses em que se realizará cada etapa da pesquisa. A conferência desses dados está

33

a cargo da secretária administrativa do CEP/IH quando do recebimento dos projetos. 3) Apreciação de

34

projetos: Projeto 01/07 – Com pendências: i) Esclarecer de que forma o pesquisador aplicará o TCLE,

35

dado que os participantes da pesquisa são deficientes visuais; ii) Explicitar na metodologia e no TCLE

36

em que consiste a coleta dos dados (quais as atividades serão realizadas e o tempo estimado para tal);

37

iii) O projeto não define se a pesquisa guardará sigilo em relação à identidade dos participantes. Por

38

outro lado, o TCLE não solicita autorização para identificação dos participantes na pesquisa. O

39

pesquisador deve ou a) explicitar na metodologia e no TCLE que será assegurado ao participante da

40

pesquisa o sigilo de sua identidade e dos dados ou b) solicitar aos participantes, autorização para sua

41

identificação. Projeto 02/07 - Com pendências: i) Esclarecer se a coleta de dados já foi iniciada, dado

42

que no cronograma não há indicação nominal dos meses. O CEP/IH avalia eticamente somente os

43

projetos de pesquisa nos quais a coleta de dados ainda não tenha sido iniciada; ii) Explicitar no TCLE

44

que o tempo de duração da entrevista estará condicionada à disponibilidade do participante, caso não

45

seja possível estimar o tempo da mesma; iii) Explicitar no TCLE que a devolução dos resultados será

46

realizada ou por e-mail ou por papel, de acordo com a preferência da participante, e iv) elaborar o

47

TCLE em duas vias, uma para guarda dos pesquisadores e outra para as participantes da pesquisa.

48

Projeto 03/07 - Com pendências: i) Elaborar um TCLE a ser disponibilizado para os casais e operadores

49

do direito, que se configuram como os participantes centrais da pesquisa. Os outros envolvidos não

50

correm riscos éticos (os apoiadores, como escrivão, secretários etc); ii) Apresentar a carta de aceitação

51

da instituição. O fato de pertencer à instituição que abrigará a coleta de dados não exime o

52

pesquisador de obter autorização formal. O pesquisador deve diferenciar sua atuação enquanto
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53

profissional empregado na instituição e enquanto pesquisador, especialmente frente aos usuários do

54

serviço e os colegas de trabalho e, iii) Esclarecer qual o nível de sigilo dos documentos a serem

55

analisados. Tais documentos são públicos ou não? Projeto 04/07 - Com pendências: i) Esclarecer se a

56

pesquisa realizará entrevistas e construção de material audiovisual como mencionado na carta de

57

aceitação da instituição ou apenas utilizará a técnica de observação como consta na metodologia do

58

projeto. ii) Caso o pesquisador pretenda realizar outras atividades além da observação, estas devem se

59

fazer constar no TCLE. iii) Caso o pesquisador pretenda colher material audiovisual, esclarecer quem

60

serão os sujeitos a serem filmados e, iv) Esclarecer os critérios de inclusão e exclusão da amostra; iii)

61

Adequar a linguagem do TCLE de forma a torná-la acessível, excluindo os aspectos teórico-conceituais

62

e citações presentes. Recomendamos iniciar o TCLE a partir da expressão “O Sr. está sendo convidado a

63

participar voluntariamente...”, que consta no segundo parágrafo do texto. O objetivo do estudo e seus

64

benefícios potenciais também devem ser apresentados em linguagem acessível. Projeto 05/07 –

65

Aprovado. O colegiado do CEP/IH recomenda apenas: i) Incluir no TCLE que a técnica a ser utilizada é

66

de entrevista semi-estruturada e, ii) Explicitar no TCLE que o tempo de duração da entrevista estará

67

condicionada à disponibilidade do participante, caso não seja possível estimar o tempo da mesma.

68

Projeto 06/07 – Com pendências: i) Esclarecer de que forma o pesquisador aplicará o TCLE, dado que

69

uma parte dos participantes da pesquisa, a população de rua, pode não ser alfabetizada; ii) Esclarecer

70

qual o perfil dos participantes que compõe a população de rua e a forma de abordagem dos mesmos.

71

Estas pessoas estão sendo atendidas por alguma política ou programa? Serão abordadas em um contexto

72

público? Projeto 07/07 – Com pendências: i) Esclarecer se a coleta de dados já foi iniciada, dado que

73

no resumo da pesquisa a coleta de dados está prevista para os meses de julho e agosto. O CEP/IH avalia

74

eticamente somente os projetos de pesquisa nos quais a coleta de dados ainda não tenha sido iniciada.

75

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e cinco minutos. Esta ata

76

foi elaborada por mim, secretária Vanessa Carrião Torres, e é assinada pelo Presidente e todos os

77

demais membros presentes.

