Ata da 68ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas
da Universidade de Brasília, realizada no dia 27 de março de 2015, com início às oito
horas e vinte minutos, com a presença dos conselheiros: professor Aldo Azevedo, Bruna
Santos Costa, professora Dirce Guilhem, professora Érica Quinaglia Silva, professor
Éverton Luís Pereira, professora Gabriela Mieto, professora Lívia Vitenti, Rafaela
Marques, professora Rosamaria Giatti Carneiro e professora Tatiana Lionço. Informes:
a) Apresentação dos novos membros do CEP/IH; b) Apresentação de Carta à CONEP
em apoio à Minuta da Resolução proposta pelo Grupo de Trabalho da Resolução sobre
Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais (GT-CHS); c) Nomeação de
membros do CEP para compor a Capacitação para os Comitês de Ética em Pesquisa do
Distrito Federal e Tocantins, promovida pela CONEP; d) Solicitação de alteração de
vínculo de professora titular para suplente pela Profa. Dra. Rosamaria Giatti Carneiro
em virtude de licença maternidade. Avaliação dos projetos: 40056114.0.0000.5540:
Com pendências: a) Apresentar o instrumento de coleta de dados (perguntas ou tópico
guia) para a realização das entrevistas; b) Refletir sobre os cuidados éticos a serem
tomados com os sujeitos de pesquisa, como a localidade onde serão realizadas as
entrevistas,

na

carta

de

revisão

ética;

c)

Atualizar

o

cronograma.

40600815.7.0000.5540: Com pendências: a) Detalhar quem serão os participantes da
pesquisa e como serão recrutados; b) Esclarecer sobre a participação brasileira na 4ª
etapa da pesquisa e quais são as atribuições da UnB nesta etapa; c) Esclarecer sobre a
aprovação do projeto em Comitês de Ética ou similares no país do pesquisador principal
(Holanda). Existe a aprovação do projeto naquele país? Pede-se que o pesquisador insira
na

Plataforma

Brasil

o

documento.

42967514.5.0000.5540:

Aprovado.

42967714.0.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer se a pesquisa será filmada. Se
sim, é preciso enviar ao CEP/IH o Termo de autorização para utilização da imagem e
som de voz para fins de pesquisa; b) Apresentar no TCLE a data de início e término da
coleta dos dados; c) Apresentar o carimbo do responsável pela instituição preponente na
folha de rosto; d) Acrescentar o instrumento de coleta de dados. 42967615.0.0000.5540:
Com pendências: a) Apresentar carta de aceite institucional. 42607214.0.0000.5540:
Com pendências: a) Apresentar carta de aceite institucional; b) Apresentar termo de
assentimento. 43263015.7.0000.5540: Com pendências: a) Revisar o cronograma e

padronizar os documentos em que conste o cronograma – projeto gerado pela
Plataforma Brasil, carta de aceite institucional, carta de encaminhamento e projeto
detalhado; b) Citar a Resolução 466/2012, que substituiu a Resolução 196/1996, como
forma de resguardar os aspectos éticos da pesquisa, nos termos de apresentação
obrigatória; c) Refletir sobre os riscos associados ao uso das imagens dos estudantes na
carta de revisão ética; d) Esclarecer se há outro produto, além da tese de doutorado,
resultante da pesquisa e assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios do projeto;
e) Esclarecer a quem pertencerão as imagens de faces familiares; f) Acrescentar, no
TCLE, que será usado o aparelho eye-tracker como forma de registro dos dados para
que os sujeitos de pesquisa tenham conhecimento de como participarão da pesquisa; g)
Acrescentar o título da pesquisa no TCLE; h) Excluir a informação concernente ao
número de telefone do CEP/IH no TCLE. O atendimento ao público é feito somente via
email. 43263114.4.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer quem serão os sujeitos da
pesquisa; b) Revisar o cronograma, bem como padronizar todos os documentos em que
aparece o cronograma. 42610715.5.0000.5540: Aprovado. Nada mais havendo a tratar,
a reunião foi encerrada às dez horas e dezoito minutos. Esta ata foi elaborada por mim,
Mônica Oliveira da Cruz, 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.

