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Ata da 52º Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do IH, realizada no dia dezenove de julho de dois mil e
treze, com início às oito horas e quinze minutos, com a presença dos conselheiros: Presidente da sessão,
Professora Soraya Fleischer, Professor Cristiano Guedes, Professor Aldo Azevedo, Professora Dirce
Guilhem, Professora Donária Coelho, Profesora Érica Quinaglia, Professora Lívia Barbosa, Professora
Valeska Loyola. Ausências justificadas Professor Breitner Tavares, Professora Rosamaria Giatti, Professora
Silvia Guimarães, Rafaela Marques e representante dos usuários, Nina Madsen. 1. Informes. A
coordenadora e o Vice-Coordenador do CEP/H informaram sobre a visita de inspeção recebida da CONEP e
sobre a visita feita, pelo CEP/IH, ao colegiado do IH. 2. Avaliação de projetos: 02380212.3.0000.5540:
Aprovado. 19252913.6.0000.5540: Com pendências. O pesquisador responsável deve apresentar o termo de
cessão de uso de voz e imagem. 18644913.1.0000.5540: Aprovado. 19005813.7.0000.5540: Aprovado.
16726913.0.0000.5540: Aprovado. 19181913.2.0000.5540: Aprovado. 19522913.3.0000.5540: Com
pendências. A pesquisadora responsável deve: a. Esclarecer o número de sujeitos de pesquisa; b. Esclarecer
como, onde e quando as entrevistas serão realizadas; c. Esclarecer se as entrevistas serão individuais ou
coletivas; e d.Esclarecer se será oferecido atendimento psicológico individualizado caso necessário.
19623913.6.0000.5540: Com pendências. O pesquisador responsável deve: a. Ajustar o objetivo da pesquisa
no TCLE, conforme o que foi proposto no projeto de pesquisa encaminhado ao CEP/IH; b. Esclarecer como
se dará o processo aos documentos privativos e particulares citados no projeto e c. Enviar o Lattes do
orientador. d. Ajustar o TCLE de acordo com o objetivo descrito no projeto 18118013.0.0000.5540:
Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e cinco minutos.
Essa ata foi elaborada por mim, Renata Janaina de Sousa Brito, e é assinada pela presidente da sessão e todos
os demais membros presentes. Esta ata também está disponível em versão impressa assinada por todos os
membros.

