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Ata da 36ª reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia vinte e cinco de novembro do

2

ano de dois mil e onze, com início às oito horas e vinte 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; Professor Aldo Azevedo; Professora Dirce Guilhem; Professora Donária Coelho Duarte;

5

Professora Georgete Medleg Rodrigues; Professora Louise Brandes Moura Ferreira; Professora Silvia

6

Guimarães e Professora Soraya Fleischer. Ausências justificadas: Professor Cristiano Guedes; Professor

7

Marcelo Medeiros; Rafaela Paes Marques; Professora Sheila Giardini Murta e Wederson Rufino dos Santos.
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1) Assuntos em Pauta: i) Informes; ii) Calendário 2012; iii) Composição do colegiado; iv) Plataforma Brasil;

9

v) Outros. 2) Encaminhamentos: i) Informes: O CEP/IH enviou solicitação, por meio da direção do Instituto

10

de Ciências Humanas, a atualização junto à reitoria da composição do Comitê. ii) Calendário 2012: a) Em

11

dois mil e doze, as reuniões do colegiado do CEP/IH continuarão a acontecer na última sexta‐feira de cada

12

mês no horário de oito às dez horas da manhã na sala de reuniões do Instituto de Ciências Humanas da

13

Universidade de Brasília; b) O colegiado do CEP/IH entrará em recesso no mês de janeiro de dois mil e doze.

14

Os projetos que necessitem de urgência na revisão serão encaminhados aos pareceristas prescindindo, a

15

princípio, da revisão do colegiado; c) A primeira reunião do ano de dois mil e doze do colegiado do CEP/IH

16

ocorrerá no dia vinte e quatro de fevereiro. Caso não haja demanda, a reunião poderá ser cancelada. iii)

17

Composição do colegiado: a) O CEP/IH convidará a Professora Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de Rezende,

18

da Faculdade de Direito para compor o colegiado do Comitê como membro suplente; b) A secretaria do

19

Comitê fará um levantamento da freqüência dos membros do colegiado no ano de dois mil e onze. Todos

20

os membros serão consultados sobre sua possibilidade de permanência e participação no Comitê; c) O

21

CEP/IH pretende convidar um representante do campi do Gama para compor o colegiado do Comitê. iv)

22

Plataforma Brasil: a) A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, por meio da Carta nº

23

327/2011/CONEP/CNS/MS, informou que a partir do dia quinze de janeiro de dois mil e doze todos os

24

protocolos de pesquisa para análise da CONEP deverão ser realizados via Plataforma Brasil; b) A secretaria

25

do CEP/IH irá formular tutoriais para instrumentalizar os pesquisadores no que toca o uso da Plataforma

26

Brasil, incluindo um glossário para melhor compreensão dos itens solicitados pelo sistema; c) O CEP/IH

27

enviará um ofício á CONEP ampliando o escopo de faculdades e institutos dos poderá receber projetos; d)

28

Dada a necessidade imposta pela Plataforma Brasil de computadores e acesso à internet para a realização

29

das reuniões, a secretaria do CEP/IH deverá solicitar à Reitoria um computador para uso coletivo entre os

30

membros do colegiado nos encontros mensais do Comitê. 3) Apreciação de projetos: Projeto 01‐11/2011
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– Aprovado. Projeto 02‐10/2011 – Com pendências: i) Esclarecer como será realizada a seleção ou

32

recrutamento dos participantes da pesquisa. Menciona‐se como universo o “Brasil” e não uma localidade,

33

escola ou região, por exemplo; ii) Esclarecer qual o local e a forma como os dados serão coletados para fins

34

de atendimento do universo proposto; iii) Esclarecer se as gravações e os discursos livres serão

35

disponibilizados na internet; iv) Elaborar um termo de assentimento aos participantes menores de idade

36

para que estes expressem se desejam ou não participar da pesquisa. v) Dado que as informações sobre a

37

gravação de voz estão devidamente explicitadas no TCLE, o colegiado do CEP/IH acata o pedido de dispensa

38

do uso de termo para uso de som de voz. Projeto 03‐10/2011 – Com pendências: i) Apresentar, no TCLE, o

39

objetivo da pesquisa de forma mais clara e com linguagem mais acessível. Deve‐se evitar o uso de jargões

40

técnicos como “vinculação símbolo-afetiva”; ii) Explicitar, no TCLE, os benefícios diretos aos participantes,
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se houver. Projeto 04‐10/2011 – O projeto será revisado em regime de celeridade. Projeto 05‐10/2011 –

42

Projeto retirado por falta de documentação. O projeto será revisado em regime de celeridade. Nada mais
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havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas. Esta ata foi elaborada por mim, secretária Vanessa
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Carrião Torres, e é assinada pela Presidente da sessão e todos os demais membros presentes.

