Ata da 76ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências
Humanas da Universidade de Brasília, realizada no dia 27 de novembro de
2015 com início às oito horas e dez minutos, com a presença das/os
conselheiras/os: professor Aldo Azevedo, representante da comunidade Bruna
Costa, professora Dirce Guilhem, professora Érica Quinaglia Silva, professor
Éverton Luís Pereira, professor Fabrício Neves, professora Gabriela Mieto,
professora Lívia Vitenti e Rafaela Marques. Informes: Relatora: professora
Érica Quinaglia Silva. a) Apresentação da nova secretária do CEP/IH; b) Relato
sobre o 4º Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa/ENCEP.
Pautas: Avaliação do novo regimento do CEP/IH. Aprovação, por unanimidade,
do documento; b) Avaliação de projetos: 51161815.9.0000.5540: Com
pendências: a) Esclarecer a idade dos participantes de pesquisa. Se forem
menores de idade, é necessário apresentar o termo de assentimento. Os pais
e/ou responsáveis devem assinar o TCLE; b) Apresentar um TCLE diferenciado
para cada grupo a ser pesquisado, com linguagem acessível a cada um; c)
Apresentar termo de uso de imagem e som de voz. 51159115.6.0000.5540:
Com pendências: a) Esclarecer se haverá uso de imagens. Caso haja, é
necessário apresentar termo de uso de imagem e som de voz; b) Usar
linguagem acessível aos participantes de pesquisa no TCLE; c) Esclarecer
como
será
o
recrutamento
dos
participantes
de
pesquisa.
51155515.3.0000.5540: Com pendências: a) Disponibilizar o email do CEP/IH
no TCLE; b) Disponibilizar informações do CEP/IH em todos os termos de
apresentação obrigatória; c) Apresentar aceites institucionais com assinaturas
dos respectivos responsáveis; d) Esclarecer como será o recrutamento dos
especialistas na área de transporte. 49383115.5.0000.5540: Com pendências:
a) Atualizar cronograma; b) Esclarecer quem é a pesquisadora responsável
pela pesquisa, haja vista que se trata de uma pesquisa de mestrado e a
mestranda pode assumi-la; c) Substituir a Resolução 196/1996 pela Resolução
466/2012
em
todos
os
termos
de
apresentação
obrigatória.
50581515.0.0000.5540: Com pendências: a) Apresentar termo de
responsabilidade pelo uso de informações e cópias de documentos para fins de
pesquisa. 48120715.3.0000.5540: Com pendências: a) Atualizar e padronizar
cronograma; b) Substituir a assinatura da folha de rosto pela do responsável
pela instituição proponente; c) Apresentar no instrumento de coleta de dados
mais informações referentes à pesquisa e ao CEP/IH. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e cinco 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.

