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Ata da 56º Reunião do Comitê de Ética em pesquisa do IH, realizada no dia vinte e nove de novembro de dois
mil e treze, com início às oito horas e dez minutos, com a presença dos conselheiros: Presidente da sessão,
Professora Soraya Fleischer, Professor Cristiano Guedes, Professor Aldo Azevedo, Professor Breitner
Tavares, Professora Dirce Guilhem, Professora Donária Duarte, Professora Érica Quinaglia, Professora Lívia
Barbosa, Professora Valeska Zanello, Rafaela Paes Marques, Professora Rosamaria Giatti. 1. Avaliação de
projetos - 17238013.4.0000.5553: Aprovado. 24539113.6.0000.5540: Com pendências: a) A pesquisadora
afirma que os dados serão analisados pelo pesquisador e co-pesquisador, mas o mesmos não se encontram
identificados no projeto. Eles devem ser identificados no projeto; b) Qual o papel a ser desempenhado pela
proponente do projeto?; c) Esclarecer quem é (são) a (s) pesquisadora (s) responsável (is) pelo projeto de
pesquisa; d) No projeto consta quue o e-mail de recrutamento, a Carta de Informação, a página de
agradecimento e todas as informações/documentos da pesquisa serão traduzidos para o idioma utilizado em
cada universidade. Esses documentos serão efetivamente traduzidos?; e) Como será a abordagem dos/as
participantes?; f) O projeto prevê que a pesquisa será realizada no âmbito de uma universidade com 150
participantes, mas não define nenhuma universidade. A universidade deve ser identificada no projeto; g) O
cronograma deve ser atualizado; 24906813.4.0000.5540: Aprovado. 22712313.0.0000.5540: Aprovado.
23718713.1.0000.5540: Aprovado. 23078113.2.0000.5540: Com pendências: a) Ainda que se trate de um
estudo etnográfico de natureza discursiva, a pesquisadora responsável deve apresentar uma indicação das
questões a serem feitas aos sujeitos de pesquisa. 22949713.4.0000.5540: Com pendências: a) Revisar o
cronograma e indicar a data de início de coleta de dados atualizada b) Apresentar a carta de aceite
institucional referente ao local da pesquisa empírica. 20726113.0.0000.5540: Com pendências.: a) Responder
de que maneira irá se identificar para os participantes; b) Esclarecer como irá garantir a privacidade dos
sujeitos de pesquisa; c) Esclarecer se o consentimento será virtual ou presencial; d) Esclarecer como e em que
contexto será aplicado o Método de Rorschach e a entrevista semiestruturada; e) Responder como e onde
pretende informar os resultados/feedback aos participantes e f) Esclarecer qual será o respaldo oferecido aos
participantes após o processo devolutivo do Método de Rorschach se houver necessidade.
20245613.0.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer se a coleta de dados já foi iniciada, caso não tenha
sido enviar cronograma atualizado; b) Esclarecer como será efetivada a coleta de dados de modo que não se
prejudique o cronograma de ensino; c) Esclarecer qual será o local, período e a forma de realização da coleta
de dados e indicar estas informações no TCLE e d) Apresentar Termo de Assentimento.
22536713.4.0000.5540: Aprovado.24367013.1.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer como será a coleta
de dados em sala de aula. Deverá ser respondido como procederá no grupo, caso exista algum aluno sujo
responsável legal não tenha autorizado a participação e b) Apresentar um termo de assentimento para os
sujeitos da pesquisa. 22540413.2.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer onde serão realizadas as
entrevistas, descrevendo os aspectos do ambiente da sala (espaço das entrevistas), para que fique claro como
serão garantidos os cuidados com a privacidade do aluno; b) Esclarecer qual será o perfil dos participantes e
que tipo de violência eles sofreram e c) Esclarecer que tipo de apoio pretende dar aos participantes diante do
constrangimento ao se rememorar as experiências violentas. 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.

