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1

Ata da 24ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia vinte e sete do mês de agosto

2

do 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 Marcelo Medeiros, Professora Dirce

4

Guilhem, Professor Miguel Ângelo Montagner e Professora Sheila Giardini Murta. Ausências justificadas:

5

Professor Cristiano Guedes, Professora Debora Diniz, Professora Louise Brandes Moura Ferreira, Professora

6

Soraya Fleischer, Rafaela Marques e Wederson Rufino dos Santos. 1) Assuntos em Pauta: i) Informes; ii)

7

Modelo de TCLE para disponibilização no site; iii) Calendário e, iv) Outros. 2) Encaminhamentos: i) Após a

8

avaliação de seu fluxo de trabalho, o CEP/IH constatou que os prazos previstos em seu regimento interno,

9

no que tange a avaliação e reavaliação de projetos, tem sido cumpridos. Além disso, o CEP/IH constatou

10

que o fluxo de submissões de projetos no período correspondente ao final dos semestres letivos aumenta

11

substancialmente. Para que os prazos continuem sendo cumpridos rigorosamente, o CEP/IH disponibilizará

12

em seu site um aviso para que os pesquisadores se organizem para submeter seus projetos em tempo hábil

13

para avaliação. ii) O Professor Marcelo Medeiros propôs que a linguagem do modelo de TCLE apresentado

14

seja modificada de forma a torná-la mais simples e acessível. O novo modelo será discutido novamente

15

pelo colegiado do CEP/IH. iii) As próximas reuniões do colegiado do CEP/IH ocorrerão nos dias oito e vinte

16

e nove do mês de outubro. iv) A Professora Sheila Giardini Murta comunicou ao colegiado que o

17

Departamento de Psicologia deve, nos próximos meses, criar um Comitê de Ética em Pesquisa próprio. O

18

CEP/IH se colocou à disposição do Departamento de Psicologia para auxiliá-lo na criação do Comitê. A

19

Professora Dirce Guilhem comunicou que está prevista para o dia quinze do mês de dezembro a

20

disponibilização da Plataforma Brasil. 3) Apreciação de projetos: Projeto 01/08 – Aprovado em regime de

21

celeridade. Projeto 02/08 – Com pendências: i) Esclarecer os procedimentos para recrutamento ou

22

abordagem das participantes, bem como a forma como a pesquisa será apresentada a elas sem que isso

23

viole suas intimidades; ii) Readequar o TCLE no que tange a garantia do sigilo. Não há como se garantir

24

sigilo dos dados (uma vez que a entrevista será feita presencialmente entre o pesquisador e as

25

participantes), mas sim confidencialidade e anonimato dos dados; iii) Incluir no TCLE os objetivos da

26

pesquisa e, iv) Incluir no TCLE de que forma os dados serão devolvidos as participantes. Projeto 03/08 -

27

Com pendências: i) Esclarecer quais serão os procedimentos éticos adotados para se convidar a criança

28

para o estudo, respeitando-se o caráter voluntário de sua participação; ii) Incluir no TCLE a solicitação aos

29

pais ou responsáveis pelas crianças, a autorização para que estas participem da pesquisa; iii) Adequar a

30

linguagem do TCLE de forma a torná-la simples, especialmente no que toca à apresentação do objetivo do

31

estudo, evitando a utilização de linguagem técnica, para assegurar a compreensão dos pais e,

32

Substituir, no TCLE, a expressão “Participante, você está ciente que...” por algo como “Venho informá-lo

33

que...”. Projeto 04/08 - Aprovado. Projeto 05/08 – Com pendências: i) Informar se a coleta de dados já

34

foi iniciada ou quando esta etapa começará. O CEP/IH não revisa projetos cuja coleta de dados já tenha

35

sido iniciada e, ii) Garantir, inclusive no TCLE, que a devolução direta dos resultados aos participantes

36

será realizada de forma individualizada, de forma que os mesmos possam autorizar ou não sua divulgação

iv)
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37

posterior para a instituição. Projeto 06/08 – Com pendências: i) Reapresentar o projeto como um pedido

38

de acesso aos documentos/registros produzidos durante o atendimento clínico até agosto de 2010; ii)

39

Esclarecer se o atendimento clínico ainda está em curso; iii) Readequar a folha de rosto no que toca os

40

campos referentes à “instituição onde será realizada”, fazendo constar os dados e assinatura da

41

instituição ao qual o pesquisador está vinculado; iv) Explicitar no TCLE que o participante autoriza a

42

utilização dos lados produzidos no período de 2008 a agosto de 2010 e, v) O pesquisador não deve

43

publicizar o TCLE com os dados dos participantes da pesquisa, a apresentação deste documento ao CEP/IH

44

deve ser realizada através de um modelo em branco. Projeto 07/08 – Aprovado. O CEP/IH recomenda

45

apenas que o pesquisador inclua no TCLE a forma de devolução dos resultados da pesquisa para os

46

participantes da pesquisa. Projeto 08/08 – Aprovado. Projeto 09/08 – Aprovado. Projeto 10/08 –

47

Aprovado. Projeto 11/08 - Com pendências: i) O pesquisador deve coletar a autorização de todo o grupo e

48

não apenas do líder. Sugere-se que o pesquisador realize uma reunião com todos os membros da

49

comunidade e apresente o TCLE ou um termo de informação onde sejam explicitadas quais atividades ou

50

procedimentos serão realizados de forma oral; ii) Readequar a linguagem do TCLE evitando linguagem

51

técnica; iii) Incluir no TCLE os contatos do pesquisador; iv) Incluir no TCLE a forma de devolução dos dados

52

aos participantes da pesquisa e, v) O pesquisador não deve publicizar o TCLE com os dados dos

53

participantes da pesquisa, a apresentação deste documento ao CEP/IH deve ser realizada através de um

54

modelo em branco. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos.

55

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

56

demais membros presentes.

