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Ata da 62 Reunião do Comitê de Ética em pesquisa do IH, realizada no dia 29 de

agosto 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, Aldo Azevedo, Breitner Tavares, Daniela
Fontoura e Rosamaria Carneiro. Avaliação dos projetos: 17495414.4.3001.5540 Aprovado. 33989014.6.0000.5540 – Aprovado. 34037114.6.0000.5540 - Com
pendências: aa) Não consta o aceite institucional da Academia do Centro Olímpico da
UnB, que foi indicada como um dos locais de coleta de dados; b) esclarecer se a
utilização do Questionário de Prontidão para Atividade Física sobre a saúde dos
participantes, com a assinatura dos mesmos é suficiente para selecioná-los, sem a
necessidade de apresentação de um atestado médico para participar da atividade; e, c)
esclarecer como e por quê, na hipótese de algum risco à integridade física ou mal-estar de
algum participante durante as lutas, ainda que simuladas, com a participação de
instrutores experientes e utilização de equipamentos de proteção dos golpes, dispensa a
presença de atendimento médico ou de um profissional de primeiros socorros.
34037014.4.0000.5540 - Aprovado. 34035114.0.0000.5540 – Com pendencias: a) É
necessário revisar o cronograma. Solicita-se que haja uma padronização dos documentos
em que conste o cronograma - projeto, carta de encaminhamento, carta de aceite
institucional e cronograma atualizado. É fundamental atentar para o início da coleta de
dados. O CEP/IH só avalia e aprova projetos cuja coleta de dados não tenha sido iniciada;
b) Da mesma forma, é preciso uniformizar as informações concernentes aos sujeitos de
pesquisa. Na Folha de Rosto, aparecem 24 pessoas. No projeto, constam 26. Quantos
serão efetivamente os participantes da pesquisa? Ademais, recomenda-se que esses
sujeitos sejam discriminados: trata-se de uma diretora e uma supervisora pedagógica?
Quantas professoras e coordenadoras participarão da pesquisa? E quantos serão os
estudantes?; c) Como a pesquisa será filmada, é necessário fornecer o Termo de cessão de
uso de imagem e som de voz, a ser assinado pelos pais e/ou responsáveis pelas crianças;
d) É necessário fornecer o Instrumento de pesquisa a ser usado com as crianças. A
pesquisadora indica que serão realizadas atividades na própria escola, tais como oficinas.
Cita, ainda, que desenvolverá uma situação estruturada (escrita conjunta de uma carta,
cuja redação será da pesquisadora, direcionada a alguém considerado significativo para as
crianças). Além da situação estruturada mencionada, quais serão as outras atividades a
serem realizadas? Solicita-se que sejam descritas e detalhadas essas atividades e oficinas
em um instrumento próprio e nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido; e) No
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a ser assinado pelos pais e/ou responsáveis,
não consta a forma de devolução dos resultados a eles. Recomenda-se incluir essa
informação; f) É preciso identificar o orçamento da pesquisa; g) Nos roteiros de
entrevista, sugere-se omitir os nomes dos/das entrevistados/as para garantir o anonimato

na pesquisa; h) Nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como no
projeto, sugere-se que a pesquisadora cite a Resolução 466/2012, que substituiu a
Resolução 196/1996, como forma de resguardar os aspectos éticos da pesquisa..
34035214.5.0000.5540 - Aprovado. 34150214.9.0000.5540 - Aprovado.
34292714.0.0000.5540 - Com pendências: a) Apresentar TCLE com os dados de telefone
e contato dos pesquisadores; b) Apresentar Carta de aceite institucional das Escolas onde
serão realizadas as entrevistas com os professores. O pesquisador pretende realizar a
pesquisa em todas as escolas elencadas ou somente nas que concordarem com a
pesquisa? No termo do aceite institucional da secretaria há menção de que as escolas
serão co- responsáveis e co-participantes da pesquisa. Nesse sentido, em que momento
serão consultadas. Ou já foram previamente consultadas? Se possível, sugiro um melhor
detalhamento no projeto dessa questão, para fique esclarecido tal ponto. C) A pesquisa de
campo está prevista para setembro de 2014 na plataforma brasil. Vale ressaltar que no
projeto a pesquisa de campo está prevista para julho e agosto de 2014. Sugere-se
esclarecimentos e adequação também da data de inicio da pesquisa, já que este CEP não
pode analisar pesquisas já iniciadas. d) Descrever sobre o armazenamento do material de
pesquisa, no sentido de sua proteção e sigilo. 34292614.0.0000.5540 - Com pendências:
a) Esclarecer em que circunstâncias serão convidados os futuros participantes da
pesquisa; quais critérios o pesquisador irá usar para selecionar os 4 participantes que irão
para a segunda etapa. 34293114.4.0000.5540 - Com pendências: a) - Esclarecer qual o
vínculo com o Serviço pesquisado; b) Descrever como lidará em caso de surgimento de
situações de desconforto dos sujeitos de pesquisa durante as entrevistas.
34293114.4.0000.5540 - Aprovado. 34622914.1.0000.5540 - Com pendências: a)
Descrever os locais/agentes envolvidos na realização dos cursos de formação;
b) exposição do número de CRRs que serão envolvidos e as estratégias que serão
utilizadas para o contato com essas instituições; c) termo de aceite da pesquisa, assinado
pela(s) instituição(ões) responsável(eis) pelo(s) curso(s). Cabe salientar que a pesquisa já
apresentou um aceite, porém, o aceite está com início em setembro e no decorrer do
projeto é relatado que o início será em outubro. Além disso, o aceite não está datado. Vale
salientar que é importante que fique claro, na descrição da pesquisa e de suas etapas,
quais serão as instituições envolvidas para que possamos avaliar os aceites institucionais
que serão importantes.

