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1

Ata da 39º reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia trinta de março do ano de dois mil

2

e doze, com início às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de

3

Brasília, com a presença dos conselheiros: Presidente da sessão, Professora Debora Diniz, Professor Aldo

4

Azevedo, Professora Dirce Guilhem, Professora Donária Coelho, Professora Sheila Giardini, Professora

5

Silvia Guimarães, e Wederson Santos. Ausências Justificadas: Professora Soraya Fleischer, e Rafaela Paes. 1)

6

Assuntos em pauta: i) informes; ii) Substituição da secretária administrativa. 2) Encaminhamentos: i)

7

Informes: O CEP/IH passará a utilizar a Plataforma Brasil para o recebimento e avaliação dos projetos de

8

pesquisa a partir de abril de dois mil e doze. ii) Substituição da secretária administrativa: Roberto Medes,

9

cientista social, assumirá a secretaria administrativa do CEP/IH a partir de abril de dois mil e doze,

10

substituindo Renata Brito. 3) Apreciação de projetos: Projeto

01-03/2012 - Sociedade Civil,

11

Voluntariado e Direito à Saúde: Uma análise sobre a associação de voluntários do hospital

12

universitários de Brasília (Pesquisadora responsável - Thaís Imperatori): Com pendências: i) Explicitar

13

no projeto de pesquisa se haverá algum critério de seleção dos participantes da pesquisa no que diz respeito

14

ao nível de escolaridade mínimo exigido, especialmente, para usuários do serviços da AVHUB. Explicitar se

15

haverá algum critério de seleção dos participantes ii) Apresentar roteiro de entrevista específico para os dois

16

coordenadores do HUB. Projeto 02-03/2012 - Diferenças no enfoque de atuação do serviço social da

17

secretaria executiva psicossocial do MPDFT em relação à violência doméstica contra mulheres,

18

crianças e adolescentes (Pesquisadora responsável - Lívia Barbosa Pereira): Não Avaliado. Os

19

documentos enviados junto ao projeto levam a crer que a fase de campo do referido projeto já teve início no

20

mês de fevereiro. Projeto 03-03/2012 - Significações e explicações de si: Relações entre histórias de vida

21

na formação da identidade profissional de estudantes de psicologia ( Pesquisadora responsável -

22

Silviane Barbato): Aprovado. Projeto 04-03/2012 - Redes sociais no contexto de enfrentamento da

23

violência doméstica e familiar contra a mulher (Pesquisadora Responsável - Marlene Teixeira): Com

24

pendências. i) Apresentar o aceite institucional da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica da

25

Ceilândia e da Rede Social da Ceilândia. ii) Incluir o TCLE para os participantes/profissionais dessas

26

referidas instituições. iii) No TCLE consta a aprovação que o projeto foi submetido ao CEP da faculdade de

27

Ciências da Saúde e em caso negativo, deve ser feita a correção do TCLE. iv) Incluir no texto do TCLE se

28

durante os referidos atendimentos são contemplados a atenção a possíveis desconfortos gerados às

29

participantes vítimas de violência doméstica. Projeto 05-03/2012 - As consoantes róticas no português de

30

Goiânia, de Goiatuba e de Uberlândia (Pesquisadora Responsável - Márcia Lima):

31

colegiado do CEP/IH solicita apenas que a pesquisadora use uma linguagem mais clara para o participante ao

32

apontar o objetivo do estudo (o termo "consoantes róticas" pode ser explicado ou exemplificado). Projeto

Aprovado. O
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33

06-03/2012 - A silaba e o pê no akewe-xerente (Pesquisador(a) responsável -

34

pendências: i) Deve-se explicitar no projeto como será feito o convite inicial aos participantes de pesquisa. ii)

35

Caso exista algum custo relacionado ao processo de coleta de dados, como o deslocamento dos participantes

36

da pesquisa ao local onde será feita a coleta de dados, solicita-se que a pesquisadora informe quem arcará

37

com essas despesas. Projeto 07-03/2012 Representações de docentes da educação básica da escola

38

pública em documentos legais e matérias jornalísticas: Uma questão discursiva (Pesquisadora

39

repsonsável -

40

pesquisa teve início em setembro de 2011, a pesquisadora deve esclarecer se a fase de coleta de dados já teve

41

início e, caso negativo, solicitar novo cronograma. Projeto 08-03/2012 Variáveis atidudinais e situacionais

42

da cooperação no contexto urbano: Um estudo sobre comportamento pró-sociais e ambientais

43

(Pesquisador Responsável - Fábio Iglesias):

44

percepção feminina do estupro (Pesquisadora responsável - Glaucia Diniz):

45

Explicitar se os filhos das mulheres que sofreram violência marital também serão entrevistados. ii) A

46

pesquisadora deve esclarecer se estes documentos são públicos, e em caso negativo explicar como será o

47

acesso a estes documentos e apresentar a autorização institucional para a pesquisa. iii) No caso dos filhos das

48

mulheres também participarem da pesquisa é necessário a apresentação de um TCLE específico para eles. iv)

49

O TCLE das mulheres deve indicar o tempo que durará a participação dela na pesquisa. Avaliação de

50

ressubmissão em regime de celebridade - Projeto 11-12/2011 Rorschach e Sofrimento Psíquico Grave:

51

Investigação psicodinâmica das primeiras crises do tipo psicótica (Pesquisador responsável - Ileno

52

Izídio da Costa / Orientanda: Hayanna Carvalgo S. R. Silva) Com pendência: i) Após nova avaliação do

53

projeto, reitera-se a necessidade de apresentação de um segundo TCLE (pós-crise). Nada mais havendo a

54

trata, a reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e cinco minutos. Essa ata foi elaborada por mim,

55

secretária Renata Janaina de Sousa Brito, e é assinada pela Presidente da sessão e todos os demais membros

56

presentes.

57

Kêt Frazão) Com

Risalva Neves): Com pendências: i) O cronograma enviado junto ao projeto indica que a

Aprovado. Projeto 09-03/2012 Violência Marital: A
Com pendências: i)

