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Ata da 49º reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia cinco de abril do ano de dois mil e
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treze, com início às oito horas e oito minutos, na sala de reuniões do Instituto de Ciências Humanas da
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Universidade de Brasília, com a presença dos conselheiros: Presidente da sessão, Professora Soraya Fleischer,
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Professor Aldo Azevedo, Professor Cristiano Guedes, Professora Érica Quináglia, Professora Donária
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Duarte, Professora Lívia Barbosa, Professora Valeska Zanello, Professora Silvia Guimarães e Professora
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Dirce Guilhem. Ausências Justificadas: Rafaela Paes Marques. 1) Assuntos em Pauta: i) Substituição da

7

coordenação do CEP/IH e ii) Apreciação de projetos. 2) Encaminhamentos: i) Substituição da coordenação
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do CEP/IH: Profa. Dra. Soraya Fleisher assumirá a coordenação geral do CEP/IH a partir de maio de dois mil
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e treze, substituindo a Profa. Dra Débora Diniz. O prof. Dr. Cristiano Guedes assumirá o cargo de secretário
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geral do CEP/IH a partir de maio de dois mil e treze, substituindo a Profa. Dra. Soraya Fleischer. 3)
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Apreciação de projetos:

12

terapêuticos no Centro de Recuperação Salomão e no Grupo Dependentes de Deus ( Pesquisadora
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Responsável: Érica Quinaglia Silva) - Com pendências: 1. A pesquisadora deve preencher o campo "cargo" e
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"CNPJ da instituição" na folha de rosto, e 2. A pesquisadora deve apresentar a carta de revisão ética. CAAE:

15

14390313.0.0000.5540 - Adaptação, validação e avaliação de relevância do communities that care youth
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survey (ctcys) para uma comunidade brasileira: Um estudo-piloto (Pesquisador Responsável: Arthur de
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Oliveira Corrêa) - Com pendência: 1. Apresentar o TCLE para a segunda fase da pesquisa com os líderes
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comunitários, 2. Apresentar uma versão de TCLE para atender especificadamente os pais ou responsáveis
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sem condições de ler ou assinar o TCLE e, 3. Descrever o local onde será realizada a coleta de dados e se o
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ambiente oferecerá privacidade suficiente para que as perguntas sejam respondidas livremente e um ambiente
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que preserve a identidade e integridade dos participantes. CAAE: 13469213.0.0000.5540 - (Re) análise da
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referência a segunda pessoa no português falado em São Luís-MA (Pesquisadora Responsável: Cibelle Corrêa
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Béliche Alves) - Com pendência: 1. A pesquisadora deve informar como abordará os sujeitos de pesquisa.
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CAAE: 13083913.4.0000.5540- Corpo e movimento na educação física escolar: concepções de professores
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(Pesquisadora Responsável: Júlia Capute)- Aprovado.
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Produto Agregado em Metacontingências (Pesquisadora Responsável: Ísis Gomes Vasconcelos)- Com
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pendências: 1. A pesquisadora deve revisar o cronograma apresentado e 2. A pesquisadora deve adequar o
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título da pesquisa que figura no TCLE com o título que consta no projeto. CAAE: 12948213.2.0000.5540-

29

Clínica Psicológica Feminista e sua inserção em Programas de Prevenção em Saúde Mental (Pesquisadora
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Responsável: Claudia de Oliveira Alves)-
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psicólogos serão selecionados e o local onde serão realizadas as entrevistas e 2. Explicar se os psicólogos

32

participantes fazem parte da rede de relacionamento da pesquisadora. Nada mais havendo a tratar, a reunião

CAAE: 13424913.5.0000.5540 - Entre a medicina e a religião: itinerários

CAAE: 13466613.0.0000.5540- Modelagem do

Com pendências: 1. Descrever detalhadamente como

os
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foi encerrada às nove horas e trinta e cinco minutos. Essa ata foi elaborada por mim, Renata Janaina de Sousa
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Brito, e é assinada pela presidente da sessão e todos os demais membros.
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