Ata da 70ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas
da Universidade de Brasília, realizada no dia 29 de maio de 2015, com início às oito
horas e dez 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,
professora Gabriela Mieto e professora Lívia Vitenti. Informe: a) Renovação de
registro do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas (CEP/IH).
Pauta: a) Aprovação, por unanimidade, do regimento interno do CEP/IH; b) Avaliação
de

projetos:

45095015.1.0000.5540:

Aprovado.

45094015.8.0000.5540:

Com

pendências: a) Padronizar os cronogramas apresentados; b) Acrescentar o nome da
orientadora no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, haja vista que o estudante
que realizará a pesquisa é de graduação e, portanto, não pode se responsabilizar pela
pesquisa; c) Corrigir o email do CEP/IH para cep_ih@unb.br no TCLE; d) Esclarecer a
metodologia a ser utilizada na pesquisa. 44579414.8.0000.5540: Com pendências: a)
Enviar termo de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins de
pesquisa; b) Indicar a instituição proponente a que a pesquisadora pertence na Folha de
Rosto; c) Elaborar um roteiro de entrevista ou itens/variáveis que serão investigados na
pesquisa com o grupo focal; d) Definir o local onde será realizada a coleta de dados; e)
Revisar o cronograma. 45064514.7.0000.5540: Aprovado. 45328615.0.0000.5540: Com
pendências: a) Enviar nova Folha de Rosto com a assinatura do responsável pela
instituição proponente; b) Acrescentar no TCLE que, em caso de recusa ou de
desistência de participação na pesquisa, não haverá prejuízo no tratamento; c)
Acrescentar o email do CEP/IH no TCLE; d) Detalhar os objetivos e a metodologia da
pesquisa no TCLE. 45318714.2.0000.5540: Com pendências: a) Revisar cronograma.
No aceite institucional, consta que a pesquisa já teria sido iniciada. Este CEP/IH só
avalia

e

aprova

projetos

cuja

coleta

de

dados

não

tenha

tido

início.

44968415.3.0000.5540: Com pendências: a) Enviar termo de autorização para utilização
de imagem e som de voz para fins de pesquisa; b) Apresentar, para cada grupo de
sujeitos, um TCLE específico e com linguagem adequada; c) Utilizar o formulário
padronizado do CEP/IH para a carta de encaminhamento; d) Esclarecer como será a

escolha dos sujeitos para a coleta de dados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às nove horas e cinquenta e sete minutos. Esta ata foi elaborada por mim,
Mônica Oliveira da Cruz, secretária do CEP/IH, 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.

	
  

