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1

Ata da 27ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia três do mês de

2

dezembro 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; Professor Miguel Ângelo Montagner; Professora Sheila

6

Giardini Murta e Rafaela Paes Marques. Ausências justificadas: Professora Debora Diniz,

7

Professora Soraya Fleischer e Wederson Rufino dos Santos. 1) Assuntos em Pauta: i) Informes e

8

ii) Outros. 2) Encaminhamentos: i) Devido ao aumento no fluxo de submissões, especialmente

9

nas reuniões de fim de semestre, cada parecerista deve estar preparado para receber a carga

10

mínima de um projeto por reunião, podendo chegar a dois projetos por reunião. ii) O CEP/IH

11

retomará a sistemática de convidar dois membros suplentes por reunião para que, caso

12

necessário, tais membros possam ser acionados para avaliar projetos. iii) O colegiado do CEP/IH

13

deverá passar por uma reformulação. Os suplentes serão consultados sobre sua disponibilidade

14

em permanecer no colegiado do Comitê. O Prof. Aldo Azevedo deve passar da condição de

15

membro suplente para membro titular. iv) As próximas reuniões do CEP/IH ocorrerão nos dias

16

catorze de janeiro e no dia vinte e cinco de março de dois mil e onze. Entre os dias oito de

17

fevereiro e oito de março de dois mil e onze, o CEP/IH não receberá novas submissões. v) A

18

secretária administrativa do CEP/IH, Vanessa Carrião, representará o Comitê no encontro

19

proposto pela faculdade NOVAFAPI em Teresina que tem como objetivo a criação de uma câmara

20

técnica para avaliação de projetos de pesquisa em ciências humanas. 3) Apreciação de

21

projetos: Projeto 01/11 - Aprovado. O colegiado do CEP/IH sugere apenas que o pesquisador

22

devolva os resultados diretamente aos participantes. Projeto 02/11 – Projeto retirado e não

23

avaliado por falta de documentação. Projeto 03/11 - Com pendências: i) apresentar os TCLEs

24

em conformidade com os parâmetros indicados no site do CEP/IH; ii) apresentar os instrumentos

25

de coleta de dados a depender das técnicas que serão utilizadas no decorrer da observação

26

participante, por exemplo um roteiro de perguntas e/ou grades de observação e, iii) apresentar

27

o orçamento da pesquisa. Muito embora o projeto não tenha gastos cobertos por financiador, é

28

preciso indicar os gastos previstos através de uma tabela simples com os custos (gravador,

29

deslocamento) e o informe do pesquisador que a viabilidade financeira do mesmo será coberta

30

por ele. Projeto 04/11 – Com pendências: i) Apresentar no projeto quais as estratégias serão

31

utilizadas pelo pesquisador para garantir o sigilo dos dados e o anonimato dos participantes da

32

pesquisa, especialmente se houverem imigrantes ilegais. A garantia do sigilo e anonimato deve
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33

ser apresentada também no TCLE; ii) esclarecer os seguintes aspectos da metodologia: a) as

34

técnicas de pesquisa que serão adotadas, especialmente no que toca ao uso de imagens; b) os

35

critérios de seleção e exclusão dos participantes; c) os locais onde serão realizadas as

36

entrevistas e a observação; iii) apresentar os instrumentos de coleta de dados (roteiros de

37

entrevista, grades de observação e, iv) caso o pesquisador pretenda fazer o uso das imagens dos

38

participantes é necessário que este aspecto esteja previsto no TCLE bem como as formas de

39

devolução dos resultados da pesquisa aos participantes. Projeto 05/11 – Com pendências: i)

40

Apresentar no projeto quais as estratégias serão utilizadas pelo pesquisador para garantir o sigilo

41

dos dados e o anonimato dos participantes da pesquisa, especialmente se houverem imigrantes

42

ilegais. A garantia do sigilo e anonimato deve ser apresentada também no TCLE; ii) esclarecer os

43

seguintes aspectos da metodologia: a) as técnicas de pesquisa que serão adotadas; b) os critérios

44

de seleção e exclusão dos participantes; c) os locais onde serão realizadas as entrevistas e a

45

observação; iii) apresentar os instrumentos de coleta de dados (roteiros de entrevista, grades de

46

observação) e, iv) incluir no TCLE as formas de devolução dos resultados da pesquisa aos

47

participantes. Projeto 06/11 – O colegiado do CEP/IH pede que o pesquisador considere os

48

pontos abaixo para ressubmissão de seu projeto de pesquisa, pois, sem essas informações, o

49

CEP/IH entende que não tem condições de revisar eticamente o projeto. i) Esclarecer qual de

50

fato será a metodologia utilizada no projeto. a) serão realizadas entrevistas ou questionários?

51

Em caso positivo, para qualquer um dos instrumentos, é preciso anexar o roteiro de entrevistas

52

ou o modelo de questionário. b) serão realizadas observações da sociedade benjaminense? Em

53

caso positivo, o pesquisador deve apresentar o roteiro ou grade de observação; em caso

54

negativo, o pesquisador deve informar. c) o pesquisador usará diário de campo? Em caso positivo

55

o pesquisador deve informar como garantirá o sigilo ou anonimato dos participantes e dados. ii)

56

Esclarecer qual é a unidade de análise do projeto, ou seja, quem serão os participantes e onde

57

serão recrutados. O projeto faz menção que serão entrevistados usuários de drogas. Porém, na

58

metodologia se menciona o espaço da cadeia. iii) O estudo será na cadeia? Em caso positivo, isso

59

precisa ser explicitado no projeto com detalhes sobre a instituição. Além disso, será necessária a

60

apresentação da carta de aceitação do diretor ou responsável pela cadeia. iv) Caso a cadeia seja

61

o espaço de coleta dos dados, o pesquisador deve problematizar sua inserção no campo, levando

62

em consideração, inclusive, as estratégias para sua própria proteção e, v) apresentar o

63

orçamento da pesquisa. Muito embora o projeto não tenha gastos cobertos por financiador, é

64

preciso indicar os gastos previstos através de uma tabela simples com os custos (gravador,
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65

deslocamento) e o informe do pesquisador que a viabilidade financeira do mesmo será coberta

66

por ele. Projeto 07/11 – Aprovado. Projeto 08/11 – Com pendências: i) esclarecer de que forma

67

o pesquisador pretende assegurar o sigilo das informações coletadas, especialmente no que toca

68

ao armazenamento do material advindo das entrevistas, incluindo tal informação também no

69

TCLE; ii) informar no TCLE que o projeto foi avaliado pelo CEP/IH incluindo também o endereço

70

eletrônico do comitê (cep_ih@unb.org.br) no caso dos participantes desejarem entrar em

71

contato e, iii) incluir no TCLE a forma de devolução dos resultados aos participantes. Projeto

72

09/11 – Com pendências: i) Desmembrar o TCLE apresentado em dois documentos, quais sejam:

73

a) um TCLE para os familiares dos adolescentes, referente a sua própria participação na pesquisa

74

contendo ainda a informação de que o adolescente também será entrevistado; b) um termo de

75

assentimento para os adolescentes onde eles também sejam informados que seus familiares

76

serão entrevistados. O pesquisador deve esclarecer neste documento que a coleta de dados

77

também se dará durante as oficinas de artes realizadas semanalmente e, ii) esclarecer quais

78

estratégias serão utilizados pela pesquisadora para garantir a segurança no armazenamento dos

79

dados coletados. Projeto 10/11 – Com pendências: i) incluir no TCLE o nome dos pesquisadores

80

responsáveis pela pesquisa; ii) incluir também no TCLE o endereço eletrônico do CEP/IH

81

(cep_ih@unb.org.br) no caso dos participantes desejarem entrar em contato e, iii) prever no

82

TCLE a forma de devolução dos dados aos participantes bem como os possíveis benefícios da

83

pesquisa. Projeto 11/11 – Com pendências: i) Incluir no TCLE informações sobre os possíveis

84

riscos e benefícios da pesquisa, as formas de devolução dos resultados aos participantes além de

85

incluir o campo para o nome e assinatura por parte do pesquisador responsável e, ii) apresentar

86

a carta de aceitação da Vara da Infância e Juventude para proceder à análise documental

87

prevista no estudo. Projeto 12/11 – Aprovado. O colegiado do CEP/IH recomenda apenas que o

88

pesquisador readeque a linguagem do TCLE de forma a torná-la mais acessível e direta, sem uso

89

de jargão científico. Além disso, recomenda-se fazer menção aos riscos do estudo, ainda que

90

mínimos. 4) Sugestões: i) O colegiado do CEP/IH sugere que seja formulado um check-list para

91

os pesquisadores e também para os pareceristas onde sejam listados os documentos necessários

92

para o recebimento e revisão dos projetos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada

93

às dez horas e dez minutos. Esta ata foi elaborada por mim, secretária Vanessa Carrião Torres, e

94

é assinada pelo Presidente e todos os demais membros presentes.

