	
  
	
  

Ata da 73ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências
Humanas da Universidade de Brasília, realizada no dia 28 de agosto de 2015
com início às oito horas e dez minutos, com a presença das/dos
conselheiras/os: representante da comunidade Bruna Costa, professor Éverton
Pereira, professor Fabrício Neves, professora Gabriela Mieto, professora Lívia
Vitenti, Rafaela Marques e professora Tatiana Lionço. Informe: a) Renovação
de registro do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas
(CEP/IH).
Pauta:
Avaliação
de
projetos:
46347915.8.0000.5540:
Aprovado. 48077615.3.0000.5540: Com pendências: a) Apresentar o próprio
status profissional da pesquisadora; b) Apresentar o método de recrutamento
dos sujeitos de pesquisa; c) Atualizar o cronograma; d) Apresentar o
instrumento de coleta de dados. 48131015.0.0000.5540: Com pendências: a)
Apresentar aceite de entrada em terra da FUNAI; b) Apresentar roteiro de
observação participante; c) Inserir horário de funcionamento do CEP no TCLE;
d) Considerar o tempo de avaliação do CEP e da CONEP para a entrada em
campo; e) Atualizar o cronograma. 48483615.1.0000.5540: Com pendências: a)
Endereçar o termo de consentimento aos responsáveis pelos menores de
idade; b) Endereçar o termo de autorização de uso de imagem e som de voz
aos responsáveis pelos menores de idade; c) Apresentar o vínculo institucional
na Folha de rosto. 48524315.2.0000.5540: Com pendências: a) Acrescentar a
assinatura do responsável pela instituição proponente na Folha de rosto; b)
Apresentar roteiro para a observação participante; c) Questionar sobre o
financiador da pesquisa; d) Revisar a carta de revisão ética.
48486515.4.0000.5540: Com pendências: a) Revisar o número de informantes:
existe inconsistência no número de sujeitos de pesquisa informado nos
documentos; b) Explicitar os métodos de recrutamento dos sujeitos. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quinze minutos. Esta
ata foi elaborada por mim, Mônica Oliveira da Cruz, secretária do CEP/IH, e é
assinada pelo presidente da sessão e todos os demais membros presentes.
Esta ata também está disponível em versão impressa, assinada por todos os
membros.

	
  

