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Ata da 58º Reunião do Comitê de Ética em pesquisa do IH, realizada no dia 14 de março de dois mil e

quatorze, com início às oito horas e quinze minutos, com a presença dos conselheiros: Presidente da
sessão, Professora Lívia Barbosa, Rafaela Marques, Professora Érica Quinaglia, Professora
Rosamaria Giatti, Professor Everton Pereira, Professor Roberto Menezes, Professor Cristiano Guedes
e Daniela Fontoura, representante dos usuários. Avaliação dos projetos: 25772514.9.0000.5540: Com
pendências: a) Anexar TCLE específico para o profissional de Serviço Social; b) Ajustar a data de início da
coleta de dados do cronograma, para data posterior a 03/03/2014 e c) Anexar instrumento de pesquisa ou
formulário com o foco ou focos de observação. 24717514.2.0000.5540: Com pendências: a) Apresentar os
instrumentos de pesquisa de forma mais detalhada, com tópicos para os debates com entrevistados.
25687214.1.0000.5540: Aprovado. 25695614.6.0000.5540: Com pendências: a) Apresentar o

instrumento de coleta de dados ou justificativa para sua não apresentação; b) Descrever como é
realizada a hipnoterapia ericksoniana para a avaliação de seus aspectos éticos e c) Descrer quem
serão os indivíduos participantes da pesquisa. 24175714.0.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer
como será realizada a transcrição das entrevistas, se será literal (com divulgação da imagem dos
participantes) ou adaptada. Para a transcrição literal, sugere-se a utilização de um Termo de Autorização para
Uso de Imagem e Som ou justificativa para sua não apresentação. Para a transcrição sem imagem sugere-se
que o pesquisador informe no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que as entrevistas serão filmadas.
28023914.2.0000.5540: Com pendências: a) Apresentar TCLE ou justificativa para a não apresentação de
TCLE para os profissionais sujeitos de pesquisa. 27150714.4.0000.5540: Aprovado. 27531614.2.0000.5540:
Com pendências: a) Apresentar a descrição dos sujeitos de pesquisa no que tange o recorte geracional. Caso
sejam entrevistadas mulheres com idade inferior a 18 anos é necessário encaminhar Termo de Assentimento
específico e autorização dos pais ou justificativa para sua não apresentação. 20444614.3.0000.5540: Com
pendências: a) Incluir carta de aprovação e/ou documento similar referente a parte da pesquisa com
indivíduos franceses a qual faz referência. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às nove hora e
quarenta 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.

