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Ata da 61a Reunião do Comitê de Ética em pesquisa do IH, realizada no dia 27 de

junho de dois mil e quatorze, com início às oito horas e quinze minutos, com a
presença dos conselheiros: Livia Barbosa, Rafaela Marques, Erica Quinaglia,
Everton Pereira, Roberto Menezes, Daniela Fontoura e Rosamaria Carneiro.
Avaliação dos projetos: 32557014.0.0000.5540 – Com pendencias: a) Realizar descrição
metodológica detalhada dos procedimentos da pesquisa; b) Esclarecer onde será e realizar
reflexão ética sobre o local de realização das entrevistas e c) Atualização do Cronograma.
32555014.8.0000.5540 - Aprovado. 32631214.3.0000.5540 - Com pendências: a)
Apresentar aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa de Portugal ou equivalente,
ou justificativa para não apresentação deste documento; b) Esclarecer se pretende utilizar
as imagens produzidas durante a pesquisa para um documentário e, caso pretenda, como
pretende negociar esta produção com os sujeitos da pesquisa; e c) Esclarecer se a coleta
de dados já foi ou não iniciada. lembramos que este Comitê não avalia projetos cuja
produção dos dados já tenha sido iniciada. 32630014.7.0000.5540 – Com pendencias: a)
Realizar uma breve descrição da tarefa que será designada aos participantes da pesquisa,
pois foram anexados alguns instrumentos, mas não a tarefa em si;
b) Há dois documentos denominados TCLE, com conteúdos distintos. Solicita-se uma
revisão no que será utilizado, indicando os instrumentos (entrevista semiestruturada,
questionário, etc) que farão parte da mesma; c) Sugere-se agregar informações mais
detalhadas sobre o contexto e a forma de aplicação (coletiva/individual)dos instrumentos;
d) Não está claro se a coleta de dados foi iniciada. Em caso afirmativo, lembramos que o
Comitê de Ética não avalia projetos que já estão nessa etapa. Se, por outro lado, a coleta
de dados não teve início, é necessária uma atualização completa do cronograma.
32630514.3.0000.5540- Com pendencias: a) Apresentar folha de rosto assinada e
carimbada pela instituição proponente da pesquisa.

