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1

Ata da 31ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia vinte e sete de maio do ano de

2

dois mil e onze, com início às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Ciências

3

Humanas da Universidade de Brasília, com a presença dos conselheiros: Presidente da sessão, Professora

4

Debora Diniz, Professora Dirce Guilhem, Professora Donária Coelho Duarte, Professor Marcelo Medeiros,

5

Professora Sheila Giardini Murta, Professora Soraya Fleischer, Rafaela Paes Marques e Wederson Rufino

6

dos Santos. Ausências justificadas: Professor Aldo Azevedo, Professor Cristiano Guedes e Professora Louise

7

Brandes Moura Ferreira. 1) Assuntos em Pauta: i) Informes; iii) Calendário de reuniões; iv) Notas de

8

secretaria e, v) Outros. 2) Encaminhamentos: i) Informes: No dia nove de maio do ano, a coordenação do

9

CEP/IH se reuniu com a nova direção do Instituto de Ciências Humanas para apresentar o trabalho realizado

10

no Comitê. ii) Ratificação do Regimento Interno: A nova redação do Regimento Interno do Comitê de Ética

11

em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília – CEP/IH foi aprovada por

12

unanimidade. O novo regimento será publicado na página eletrônica do Comitê. iii) Calendário de reuniões:

13

Por ocasião do calendário final do ProIC, bem como pela proximidade do feriado de Corpus Christi, a

14

reunião do CEP/IH do mês de junho, inicialmente prevista para o dia vinte e quatro, deverá ser realizada no

15

dia primeiro de julho. As demais reuniões do CEP/IH referentes ao ano de dois mil e onze ocorrerão nos

16

dias vinte e nove de julho, vinte e seis de agosto, trinta de setembro, vinte e oito de outubro, vinte e cinco

17

de novembro e dezesseis de dezembro. O calendário de reuniões será enviado a todos os membros do

18

CEP/IH bem como à direção do Instituto de Ciências Humanas. iv) Devido à pauta extensa, as notas de

19

secretaria não foram discutidas pelo Colegiado. O item será incluído na pauta da próxima reunião do

20

Comitê. v) Outros: a) A Professora Debora Diniz foi chamada a participar de uma reunião no Ministério da

21

Saúde onde se discutiu a revisão na Resolução 196/96. O colegiado do CEP/IH discutirá propostas de

22

modificações na Resolução, em especial nos pontos que mais fortemente atingem as pesquisas sociais. A

23

coordenação do CEP/IH enviará a todos os pareceristas uma tabela onde sejam condensados os principais

24

pontos para discussão. As deliberações do colegiado serão socializadas com o grupo de trabalho do MS. b)

25

O CEP/IH se reunirá com a direção do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do

26

Distrito Federal – CEP/SES‐DF no dia seis de junho para discutir a possibilidade do estabelecimento de uma

27

parceria entre os dois Comitês. A proposta é de que os projetos realizados no âmbito da Secretaria de

28

Saúde por pesquisadores vinculados à Universidade de Brasília possam ser revisados pelo CEP/IH e,

29

posteriormente, referendados pelo CEP/SES‐DF. c) O CEP/IH deve aguardar até que a nova direção do

30

Hospital Universitário de Brasília se reestruture para discutir com Diretoria de Ensino e à Pesquisa

31

estratégias que facilitem a realização de pesquisas no âmbito do Hospital. d) A secretaria do CEP/IH entrará
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32

em contato com o Programa de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais (PPNE) da Universidade de

33

Brasília para reiterar o pedido de urgência na manutenção dos elevadores. e) As professoras Georgette

34

Rodrigues, do Departamento de Ciências da Informação e Documentação, e Sílvia Maria Ferreira

35

Guimarães, do Campus da Ceilândia, serão convidadas a integrar o colegiado do CEP/IH. e) A secretaria do

36

CEP/IH solicitou aos membros do colegiado que enviem os pareceres relativos aos projetos até, no máximo,

37

a quarta‐feira que antecede a reunião. Tal medida facilita a redação da ata bem como o envio célere da

38

carta aos pesquisadores. 3) Ressubmissões: Projeto 09‐04/2011 – Com pendências: Haja vista os grandes

39

desafios metodológicos e éticos à proteção dos participantes da pesquisa no caso da opção pela aplicação

40

de questionários, o colegiado do CEP/IH sugere que a pesquisa seja realizada somente com o corpus

41

empírico dos jornais, opção esta que guardaria a relevância do estudo.

42

questionários, o pesquisador responsável deve: i) Esclarecer de que forma pretende‐se recuperar o TCLE

43

dos participantes e ao mesmo tempo garantir o sigilo/anonimato dos mesmos; ii) Esclarecer em que

44

momento o TCLE será assinado e em que momento os participantes responderão ao questionário que será

45

depositado na urna; iii) Como pretende‐se garantir, no caso de haver respostas que demonstrem infrações

46

legais e éticas graves, a proteção ao sigilo e aos interesses dos participantes, uma vez que se trata de uma

47

amostra de conveniência e de proximidade ao pesquisador responsável? 4) Apreciação de projetos:

48

Projeto 01‐05/2011 – Aprovado. Projeto 02‐05/2011 – Aprovado. Projeto 03‐05/2011 – Aprovado. O

49

colegiado do CEP/IH recomenda apenas que o pesquisador inclua no TCLE a forma de devolução dos

50

resultados aos participantes, se for o caso. Projeto 04‐05/2011 – Com pendências: i) Incluir os objetivos da

51

pesquisa de forma clara no TCLE; ii) Deixar claro no TCLE que a participação da pesquisa é voluntária e que

52

o participante pode deixar de participar em qualquer momento da pesquisa; iii) incluir formas de contatos

53

com a pesquisadora e o endereço eletrônico do CEP/IH (cep_ih@unb.br); iv) incluir, no TCLE, quais os

54

possíveis benefícios da pesquisa aos pesquisadores e, v) Elaborar o TCLE em duas vias. Projeto 05‐05/2011

55

– Com pendências: i) Elaborar TCLEs distintos para os professores e pais ou responsáveis dos estudantes.

56

Ressalta‐se que no TCLE dirigido aos pais ou responsáveis deve‐se evitar o uso de linguagem técnica. Assim,

57

o colegiado do CEP/IH sugere a substituição expressões como “prática linguístico‐pedagógica” e “variedade

58

de prestígio”. ii) Elaborar um termo de assentimento aos estudantes para que estes manifestem se desejam

59

ou não participar voluntariamente da pesquisa e, iii) A pesquisadora deve colocar‐se a disposição para mais

60

esclarecimentos suscitados pelos participantes durante toda a pesquisa, incluindo este aspecto na redação

61

de todos os termos. Projeto 06‐05/2011 – Aprovado. Projeto 07‐05/2011 – Aprovado. O colegiado do

62

CEP/IH sugere apenas que a redação do TCLE seja readequada utilizando uma linguagem mais simples e de

No caso da aplicação dos
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63

fácil entendimento. Projeto 08‐05/2011 – Aprovado. Projeto 09‐05/2011 – Com pendências: i) Revisar o

64

TCLE, eliminando a segunda parte do documento dado o tom mais formal adotado que pode ser

65

inadequado para as participantes da pesquisa. O colegiado do CEP/IH sugere que o campo para assinatura

66

seja incluído após o texto de apresentação da pesquisa; ii) Elaborar uma versão oral do TCLE para ser lida

67

para as participantes analfabetas. iii) Dado que as participantes da pesquisa são todas mulheres, o

68

colegiado do CEP/IH sugere que o texto do TCLE seja mantido no feminino. Projeto 10‐05/2011 – Projeto

69

recusado e retirado. O CEP/IH não revisa eticamente projetos cuja coleta de dados já tenha sido iniciada.

70

Projeto 11‐05/2011 – Aprovado. O colegiado do CEP/IH solicita apenas que nos TCLEs sejam explicitados,

71

de forma mais clara, os objetivos da pesquisa bem como o endereço eletrônico do CEP/IH (cep_ih@unb.br).

72

Projeto 12‐05/2011 – Retirado. O colegiado do CEP/IH aguarda a readequação da documentação para

73

proceder à revisão do projeto. Projeto 13‐05/2011 – Aprovado. Projeto 14‐05/2011 – Com pendências: i)

74

No que toca o procedimento de produção textual para produção de dados, deve‐se explicitar como será

75

realizado tal exercício. Isto é, qual será o enunciado da questão, como será realizada a atividade

76

(coletivamente ou não, em sala de aula ou não, etc.). ii) No que toca a realização das entrevistas é preciso

77

informar: a) onde serão realizadas; b) quanto tempo durarão; c) se serão gravadas e o qual será o destino

78

final do material gravado, se for o caso; d) se a privacidade no momento da entrevista e anonimato,

79

posteriormente, serão necessários e quais serão os mecanismos para garantir tais aspectos; e) se serão

80

realizadas individualmente. iii) Elaborar um termo de assentimento aos estudantes para que estes

81

manifestem se desejam ou não participar voluntariamente da pesquisa. O colegiado do CEP/IH esclarece

82

que, dado que o diretor da instituição não é um sujeito de pesquisa não é necessária a apresentação de um

83

TCLE para ele. Projeto 15‐05/2011 – Com pendências: i) Esclarecer se a coleta de dados nos prontuários

84

considerarão o documento em sua totalidade ou se serão utilizados apenas os dados do questionário de

85

triagem. ii) Caso a pesquisa seja realizada considerando a totalidade do prontuário, como será obtido o

86

TCLE dos pacientes? Os prontuários são documentos que pertencem aos pacientes e não à instituição. iii)

87

Caso os dados sejam coletados apenas no questionário de triagem, é necessário esclarecer: a) que dados

88

são coletados neste questionário? b) como será garantido o anonimato? c) há riscos para o paciente,

89

inclusive no âmbito legal? O CEP/IH solicita que o modelo de questionário de triagem seja enviado ao

90

Comitê. iv) Apresentar carta de aceitação por parte do Hospital Universitário de Brasília. Sugere‐se buscar

91

tal anuência na Diretoria de Ensino e Pesquisa. Projeto 16‐05/2011 – Aprovado. A secretaria do CEP/IH

92

revisará as instruções aos pesquisadores, especialmente no que toca a formulação do TCLE indicando que

93

deve ser apresentado ao Comitê apenas um modelo não sendo necessário o recrutamento dos sujeitos e
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assinatura dos documentos previamente. A secretaria do Comitê deve revisar ainda, o check‐list referente

95

ao TCLE no que toca a exigência do item referente a devolução dos resultados aos participantes. Nada mais

96

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e cinco minutos. Esta ata foi elaborada por mim,

97

secretária Vanessa Carrião Torres, e é assinada pela Coordenadora‐Geral e todos os demais membros

98

presentes.

