Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Humanas
Campus Universitário Darcy Ribeiro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ata da 50º reunião do comitê de ética em pesquisa do IH, realizada no dia três do mês de maio do ano de dois
mil e treze, com início às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Ciências Humanas, com a presença
dos conselheiros: Presidente da sessão, Professora Soraya Fleischer; Professor Aldo Azevedo; Professora
Valeska Zanello; Professora Érika Quináglia; Professora Donária Duarte; Professora Silvia Guimarães;
Rafaela Marques; Professor Cristiano Guedes e Professor Breitner Tavares. 1. Assuntos em pauta: i)
Informes e ii) Outros. 2. Encaminhamentos i) O professor Breitner Tavares passa a compor o colegiado do
CEP/IH na condição de membro titular. 3. Apreciação de projetos: 14963413.4.0000.5540: Negligência
Familiar contra crianças e adolescentes: análise da intervenção do Serviço Social na Vara da Infância e
Juventude do DF (Pesquisadora responsável: Lucélia Luiz Pereira): Com pendências. 1. A pesquisadora
deve adicionar o cargo e a área temática do projeto na folha de rosto; 2. A pesquisadora deve informar se é
possível manter o sigilo das informações dos participantes para que o relatório/artigo da pesquisa, quando
devolvido à instituição, não constranja e vulnerabilize as funcionárias. A resposta deve ser enviada em carta
no formato .pdf ou incluída no projeto, e 3. A pesquisadora deve atualizar os cronogramas enviados para que
o início da etapa de campo aconteça após a aprovação pelo CEP/IH. 14726413.0.0000.5540: O atendimento
do assistente social nos CAPS II do Distrito Federal (Pesquisadora Responsável: Lívia Barbosa):
Aprovado. 15071313.3.0000.5540: A publicidade destinada a crianças: uma análise de discurso crítica
(Pesquisadora responsável: Luciane Cristina Eneas Lira): Aprovado. 13489113.4.0000.5540: Um estudo
censitário sobre os serviços de aborto legal no Brasil (Pesquisadora responsável: Miryam Moreira
Mastrella de Araujo): Com pendências. 1. A pesquisadora deve enviar cópia do instrumento de pesquisa.
12624013.8.0000.5540: Maternidade e renúncia à carreira profissional: perspectivas de mulheres e seus
parceiros (Pesquisadora responsável: Celana Cardoso Andrade): Com pendências. 1. A pesquisadora deve
revisar os questionários enviados, pois há divergências nos documentos apresentados. 2. Deve ser anexado o
termo de cessão de uso de imagem; 3. O contato de email CEP/IH deve estar incluso no TCLE; 5. A
pesquisadora deve esclarecer (na carta de revisão ética) questões relacionadas a abordagem na realização da
entrevista com o casal; 6. Deve ser reelaborado o TCLE para os participantes do sexo masculino que
concordarem em participar da pesquisa, e 7. A aprovação fica condicionada a apresentação das cartas de
aceite institucional. As cartas devem ser anexadas na Plataforma Brasil junto aos demais documentos.
14523613.3.0000.5540: A Psicologia Escolar e os entraves na construção da leitura e da escrita
possibilidades de intervenções transformadoras. (Pesquisadora responsável: Emmila Di Paula Carvalho
dos Santos): Com pendências. 1. Solicita-se o carimbo da Instituição proponente na Folha de Rosto; 2.
Solicita-se que o TCLE seja apresentado em duas versões, de maneira direcionada tanto para pais, quanto
para professores; 3. A pesquisadora deve esclarecer a qual participante corresponde o campo "participante da
pesquisa" no termo para utilização de imagem e som. Também solicita-se que este termo seja apresentado de
forma direcionada para cada grupo de participantes, e 4. A pesquisadora deve informar na carta de revisão
ética como pretende contornar o risco de estigmatizar as crianças com dificuldade de leitura e escrita que
participarão da pesquisa. 14984013.1.0000.5540: Mudança de guarda em casos de violência sexual: a
experiência de pessoas que acolhem crianças e adolescentes vitimizados em seus núcleos familiares de
origem (Pesquisadora responsável: Luiza Barros Santoucy): Aprovado. 15874913.8.0000.5540: As
particularidades da atuação profissional do/a Assistente Social no âmbito da saúde privada.
(Pesquisadora responsável: Lucélia Luiz Pereira): Com pendências. 1. A pesquisadora deve explicitar no
projeto qual será o perfil dos participantes da pesquisa; 2. A pesquisadora deve esclarecer na carta de revisão
ética como pretende poupar as participantes da pesquisa de qualquer constrangimento ou possíveis riscos que
possam surgir da divulgação da pesquisa e, 3. A pesquisadora deve esclarecer se haverá uso de matérias
secundários e, em caso positivo, incluir esta informação na metodologia do projeto. 14417013.1.0000.5540:
Correlação entre detecção de Expressões Faciais de emoções e mentiras (Pesquisadora responsável: Yara
Berocan Pinheiro Leite): Aprovado. 13140713.6.0000.5540: Ensaios em bioeconomia: Uma investigação
experimental para Myopic loss aversion, house-money-effect e aversão à ambiguidade. (Pesquisador
responsável: Anderson Mutter Teixeira): Com pendências. 1. O pesquisador deve explicar (em carta no
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formato .pdf a ser anexada na Plataforma Brasil) a necessidade de conceder um prêmio a uma pequena
parcela dos participantes; 2. O pesquisador deve explicar (na carta de revisão ética) como pretende lidar com
os constrangimento gerados por um prêmio, baseado em sorteio, entre os que tiveram um determinado
desempenho nos testes; 3. O pesquisador deve apresentar o questionário com perguntas sobre características
biológicas dos participantes; 4. O pesquisador deve esclarecer a razão da Pro-Reitora da UFG especificar a
concordância da realização da pesquisa mediante aprovação do CEP das Ciências da Saúde da UnB e por que
não poderia ser outro CEP, como o do Instituto de Ciências Humanas da UnB; 5. O pesquisador deve
esclarecer se a coleta de dados já foi iniciada, em caso negativo, deve atualizar o cronograma apresentado; 6.
O pesquisador deve informar (em carta no formato .pdf a ser anexada na Plataforma Brasil) se o aparelho
utilizado para imagens escaneadas das mãos dos participantes oferece algum risco a integridade física, se o
aparelho é adequado para ser utilizado para imagens de partes do corpo e como o pesquisador pretende lidar
com tais riscos a integridade física dos participantes caso os riscos existam. 12413913.7.0000.5540:
Psicoterapia online em atendimentos síncronos e a construção do vínculo terapêutico (Pesquisadora
responsável: Carmelita Gomes Rodrigues): Com pendências. 1. O pesquisador deve atualizar o cronograma
apresentado e, 2. Esclarecer acerca dos custos com os Correios, das cartas e termos a serem enviados para os
sujeitos e destes para o Instituto de Psicologia (IP), da UnB. 10156113.3.0000.5540: O humano do desastre:
A invenção da escrita como cuidado de si em contextos de desastres naturais e Humanos (Pesquisadora
responsável: Debora da Silva Noal): Com pendências. 1. A pesquisadora deve produzir um documento
detalhando as características dos arquivos que utilizará. Essa ata foi elaborada por mim, Renata Janaina de
Sousa Brito, e é assinada pela presidente da sessão e todos os demais membros presentes.

