Ata da 69ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas
da Universidade de Brasília, realizada no dia 24 de abril de 2015, com início às oito
horas e quinze minutos, com a presença dos conselheiros: professor Aldo Azevedo,
professor Breitner Tavares, Bruna Santos Costa, professora Dirce Guilhem, professora
Érica Quinaglia Silva, professor Éverton Luís Pereira, professor Fabrício Monteiro
Neves e professora Tatiana Lionço. Informe: a) Relato sobre a Capacitação para os
Comitês de Ética em Pesquisa do Distrito Federal e Tocantins, promovida pela CONEP.
Avaliação de projetos: 43761514.3.0000.5540: Com pendências: a) Apresentar termo
de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins de pesquisa
separadamente; b) Atualizar cronograma e data de início da coleta dos dados.
43762415.2.0000.5540: Com pendências: a) Detalhar o local de entrevista com os
professores; b) Apresentar instrumento de coleta de dados da observação; c) Esclarecer
a idade e a abordagem dos estudantes; d) Fornecer termo de consentimento livre e
esclarecido ou termo de assentimento (a depender da idade dos estudantes e do que será
feito na observação). 44238315.2.0000.5540: Com pendências: a) Acrescentar na folha
de rosto a assinatura do patrocinador; b) Fornecer carta de aceite institucional da
associação ou líder representante da comunidade. 43848015.5.0000.5540: Com
pendências: a) Retirar o número de telefone do CEP/IH do termo de consentimento livre
e esclarecido e corrigir o e-mail do Comitê para cep_ih@unb.br; b) Incluir termo de
assentimento, para os participantes menores de idade; c) Incluir informações mais
precisas sobre o método a ser utilizado e fornecer os instrumentos de coleta de dados,
com roteiros norteadores para as observações e possíveis entrevistas; d) Esclarecer se
haverá entrevistas; e) Apresentar termo de autorização para utilização de imagem e som
de voz para fins de pesquisa; f) Incluir CV Lattes da pesquisadora responsável; g)
Incluir na folha de rosto o carimbo institucional da coordenadora do PPGL/UnB; h)
Incluir no cronograma informação concernente ao tempo de duração da pesquisa.
43925314.6.0000.5540: 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.

