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Ata da 77ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da
Universidade de Brasília, realizada no dia 19 de fevereiro de 2016 com início às oito horas e dez
minutos, com a presença das/os conselheiras/os: representante da comunidade Bruna Costa,
professora Dirce Guilhem, professor Éverton Luiz Pereira, professor Fabrício Neves, professora
Gabriela

Mieto

e

professora

Tatiana

Lionço.

Pauta:

a)

Avaliação

de

projetos:

51356915.5.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer como será o recrutamento dos sujeitos de
pesquisa via facebook; b) Encaminhar Folha de Rosto com a assinatura da pessoa responsável
pela instituição proponente; c) Atualizar o cronograma; d) Refletir sobre os riscos e os benefícios
da pesquisa na Carta de Revisão Ética. 51913115.0.0000.5540: Aprovado. 51941615.2.0000.5540:
Com pendências: a) Apresentar termo de uso de imagem e som de voz; b) Adequar a redação do
termo de assentimento às crianças com autismo; c) Repensar os riscos da pesquisa e acrescentálos na Carta de Revisão Ética. 51971715.6.0000.5540: Com pendências: a) Diferenciar a pena de
prestação de serviço à comunidade da participação na pesquisa nos termos de consentimento livre
e esclarecido e de assentimento, para que os sujeitos tenham autonomia na decisão de participar
ou não da pesquisa; b) Atualizar o cronograma; c) Encaminhar carta de aceite institucional com a
assinatura da pessoa responsável pela instituição;
acrescentá-los

na

Carta

de

Revisão

d) Repensar os riscos da pesquisa e

Ética.

52032315.6.0000.5540:

Aprovado.

52032415.9.0000.5540: Aprovado. 52077115.2.0000.5540: Aprovado. 52075215.2.0000.5540:
Com pendências: a) Realizar reflexão mais aprofundada sobre os riscos e os benefícios da
pesquisa na Carta de Revisão Ética; b) Acrescentar os objetivos, os riscos e os benefícios, bem
como os contatos do CEP e do pesquisador responsável no termo de uso de imagem e som de
voz; c) Acrescentar o aceite da FUNAI. 52105515.4.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer se
haverá uso de imagens. Caso haja, é necessário apresentar termo de uso de imagem e som de
voz; b) Repensar os benefícios da pesquisa e acrescentá-los na Carta de Revisão Ética.
52739215.2.0000.5540: Aprovado. 52773116.4.0000.5540: Com pendências: a) Rever a forma de
abordagem dos participantes para evitar constrangimento. Uma possibilidade seria colocar
anúncios públicos ou buscar espaços já ocupados por pessoas obesas na lógica do cuidado, como
o Vigilantes do Peso, para possibilitar a livre decisão de participação na pesquisa; b) Revisar o uso
da língua portuguesa em um dos instrumentos de pesquisa e traduzir para o português o outro.
52760815.7.0000.5540: Com pendências: a) Refletir sobre os riscos de identificação dos sujeitos
de pesquisa no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e na Carta de Revisão Ética. Para

Universidade de Brasília
Faculdade de Direito
Campus Universitário Darcy Ribeiro

evitar conflito de interesses, é preciso refletir sobre a devolutiva dos resultados da pesquisa
mediante diálogo constante com a equipe com o objetivo de beneficiar os participantes; b)
Atualizar

o

cronograma.

52870416.2.0000.5540:

Aprovado.

52955815.0.0000.5540:

Com

pendências: a) Apresentar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido específico para os
pais e/ou responsáveis pelas crianças; b) Apresentar termo de uso de imagem e som de voz para
os professores e para os pais e/ou responsáveis pelas crianças; c) Refletir sobre o assentimento
das crianças. Como será feito? Será oral?; d) Padronizar e atualizar o cronograma.
53024616.4.0000.5540: Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze
horas e trinta e quatro minutos. Esta ata foi elaborada por mim, Rosilene de Morais Silva,
secretária do CEP/CHS, 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.

