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Ata da 57º Reunião do Comitê de Ética em pesquisa do IH, realizada no dia treze de dezembro 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 Antônio Azevedo, Professor
Breitner Luiz Tavares, Professora Donária Coleho DUarte, Professora Érica Quináglia, Professora Lívia
Barbosa, Rafaela Paes Marques, Professora Valeska Maria Zanello e Daniela Fontoura, representante dos
usuários. Avaliação de projetos: 22876613.8.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer como e onde será
feito o recrutamento dos participantes da pesquisa; b) Incluir no TCLE o termo de autorização para uso da
imagem e voz; c) Esclarecer aos responsáveis e adolescentes em que situações e circunstâncias essas imagens
e o registro de voz serão utilizados e como será garantido o sigilo; d) Esclarecer como será feito o registro da
imagem sem necessariamente identificar o participante e e) especificar se a avaliação será individual ou
coletiva, a fim de evitar possíveis situações de desconforto ou constrangimento entre os adolescentes.
21967113.9.0000.5540: Com pendências: a) A folha de rosto deve ser assinada pelo coordenador da pósgraduação e b) Esclarecer como será garantido o sigilo dos dados obtidos e gravados e como será realizado o
manejo dos mesmos pelos estudantes que participação da pesquisa. 22480013.0.0000.5540: Aprovado.
25693613.1.0000.5540: Com pendências: a) Apresentar nova folha de rosto, assinada pela orientadora, ou
pelo responsável da Instituição Proponente, no caso, o coordenador do Instituto ou Departamento ao qual o
pesquisador se vincula e b) Modificar no TCLE a referência à entrevistada como portadora de transtornos
mentais, uma vez que esta referência pode ser estigmatizante. 23413213.8.0000.5540: Com pendências: a)
Apresentar folha de rosto assinada; b) Apresentar aceite institucional do METRO-DF; c) Apresentar termo de
uso de voz e/ou imagem para os sujeitos de pesquisa ou incluí-lo no TCLE; d) Apresentar o instrumento de
pesquisa; e) Apresentar TCLE específico para cada categoria de sujeitos participantes e F) Apresentar
cronograma atualizado com a data do início da coleta de dados. 25038313.2.0000.5540: Com pendências: a)
Esclarecer quais serão as ocasiões e espaços em que serão realizadas as entrevistas; b) Associar riscos aos
métodos apresentador e c) Informar quais são os procedimentos de cuidados éticos exigidos no Canadá.
22237013.8.0000.5540: Com pendências: a) Readequar o TCLE elaborando para cada fase da pesquisa um
documento com o objetivo de atender aos diferentes participantes do estudo e b)Apresentar Carta de Aceite
Institucional do HUB. 25359913.8.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer se as oficinas de letramento
serão em português corrente ou em português Kalunga; b) Esclarecer se as oficinas podem incorrer em rico de
impor características exóticas ao grupo; c) Esclarecer se os partos das mulheres na comunidade onde será
realizado o estudo tendem a ser domiciliares ou se há o costume de utilizar os serviços de saúde; d) esclarecer
se caso não haja o costume de se realizar partos utilizando-se os serviços de saúde, se essa conscientização
pode incorre em promoção de uma biomedicalização na comunidade; e) Está informado no projeto que será
realizada uma pesquisa "eco/etnográfica", no Instrumento de pesquisa que será uma pesquisa "etnográfica e
na Carta de Revisão Ética que será uma pesquisa "ecológica e crítica". Esclarecer se há diferença entre estes
três métodos, quais são as especificadas destes métodos em relação à convivência com a comunidade e, caso
haja diferença entre eles, qual será o utilizado na pesquisa; f) Esclarecer se haverá uma convivência
continuada e extensa (em termos de tempo) com a comunidade; g) Esclarecer como serão realizadas as
propostas de extensão; h) Esclarecer que, uma vez que é informado no projeto que muitas pessoas da
comunidade são analfabetas, que estratégia de devolução será realizada além da "tese em meio físico e
digital" e i) Esclarecer como será utilizado o TCLE no caso de participantes não alfabetizados. 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.

