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Ata da 26ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia cinco do mês de

2

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

3

Ciências Humanas, com a presença dos Conselheiros: Presidente da sessão, Professor Marcelo

4

Medeiros, Professor Aldo Azevedo, Professor Cristiano Guedes, Professora Dirce Guilhem,

5

Professora Louise Brandes Moura Ferreira, Professora Sheila Giardini Murta, Rafaela Paes

6

Marques e Wederson Rufino dos Santos. Ausências justificadas: Professora Debora Diniz,

7

Professor Miguel Ângelo Montagner e Professora Soraya Fleischer. 1) Assuntos em Pauta: i)

8

Informes; ii) Pesquisas no CEP/IH e, iii) Outros. 2) Encaminhamentos: i) O Dr. Roberto Cañete

9

Villafranca passará a acompanhar as reuniões do CEP/IH. ii) Com seis votos contrários e duas

10

abstenções foi o CEP/IH negou autorização para a observação de suas reuniões de avaliação de

11

projetos com a finalidade de realizar pesquisa sobre suas atividades solicitada por _____. A

12

autorização foi negada porque as atividades de avaliação do CEP/IH correm sob o compromisso

13

de sigilo, e a observação de um membro externo com fins de pesquisa comprometeria o caráter

14

sigiloso das avaliações. iii) As próximas reuniões do CEP/IH ocorrerão no dia vinte e seis de

15

novembro e no dia catorze de janeiro de dois mil e onze. O colegiado do CEP/IH decidirá as

16

demais datas na reunião do mês de janeiro levando em consideração o fluxo de submissões. 3)

17

Apreciação de projetos: Projeto 01/10b – Aprovado. O colegiado do CEP/IH recomenda apenas

18

que, para além da autorização dos pais ou responsáveis, as crianças (caso estas reúnam os

19

requisitos necessários para compreensão da pesquisa e sejam capazes de expressar a

20

concordância) também sejam consultadas por meio de um termo de assentimento. Projeto

21

02/10b – Com pendências: i) Incluir no TCLE os possíveis benefícios da pesquisa e as formas de

22

devolução dos resultados. Projeto 03/10b - Com pendências: i) Esclarecer se a coleta dos dados

23

já foi iniciada. O CEP/IH só revisa eticamente projetos cuja coleta de dados não tenha sido

24

iniciada; ii) Adequar a linguagem do TCLE, evitando jargões científicos; iii) Assegurar aos

25

participantes, inclusive no TCLE a possibilidade de desistir de participar da pesquisa em

26

qualquer momento; iv) Informar aos participantes que seu atendimento pelo CAEP não será

27

afetado caso estes se recusem a participar da pesquisa; v) Incluir no TCLE os possíveis benefícios

28

da pesquisa e as formas de devolução dos resultados de forma acessível aos participantes. O

29

colegiado do CEP/IH recomenda que os resultados sejam apresentados aos participantes de

30

forma mais pessoal. Projeto 04/10b – Aprovado. Projeto 05/10b – Aprovado. O colegiado do

31

CEP/IH recomenda apenas que seja apresentado um cartão de visitas onde sejam informadas as

32

formas de contatos com a pesquisadora responsável. Recomenda-se ainda que a pesquisadora
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33

inclua no projeto as estratégias a serem utilizadas para lidar com os desconfortos

34

proporcionados pela entrevista. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez

35

horas e quinze minutos. Esta ata foi elaborada por mim, secretária Vanessa Carrião Torres, e é

36

assinada pelo Presidente e todos os demais membros presentes.

