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Ata da 78ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e
Sociais da Universidade de Brasília, realizada no dia 18 de março de 2016,
com início às oito horas e onze minutos, com a presença das/os
conselheiras/os:

professor

Aldo

Antônio

Azevedo,

representante

da

comunidade Bruna Costa, professor Éverton Luís Pereira, Rafaela Paes
Marques e professora Tatiana Lionço. Pauta: a) Avaliação de projetos:
53103516.1.0000.5540: Com pendências: a) Padronizar as respostas do
resumo dos projetos e da carta de revisão ética; b) Padronizar os cronogramas
da pesquisa; c) Incluir o aceite institucional dos municípios; d) Apontar os riscos
e os benefícios da pesquisa; e) Melhorar a linguagem do questionário.
53109116.4.0.0000.5540: Aprovado. 53495016.0.0000.5540: Com pendências:
a) Apresentar o aceite institucional da Secretaria de Estado de Educação do
Estado de GO; b) Apresentar termo de assentimento oral para as crianças; c)
Alinhar os dados quanto ao número de participantes da pesquisa (na folha de
rosto,

são

50

e

no

arquivo

de

informações

básicas,

são

110).

53499916.8.0000.5540: Com pendências: a) Justificar/descrever se já existiu
coleta de dados antes de submeter o projeto a este comitê; b) Corrigir folha de
rosto. 53540316.4.0000.5540: Com pendências: a) Confirmar o preenchimento
dos formulários da folha de rosto no campo instituição proponente.
53583116.1.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer a questão da idade
dos alunos incluídos na amostra, pois, no caso da existência de menores de
idade, há necessidade de inclusão de autorização dos pais e/ou responsáveis
no TCLE; b) Esclarecer quando será realizada a coleta de dados, pois no
cronograma consta como início o mês de maio de 2016 e nos demais
documentos, o mês de março de 2016, o que implica em início de coleta antes
do parecer final do CEP/CHS; c) Incluir no TCLE precauções relativas ao

Universidade de Brasília
Faculdade de Direito
Campus Universitário Darcy Ribeiro

atendimento e/ou apoio psicológico aos alunos durante a aplicação do
questionário; d) Apontar a justificativa teórico-metodológica e a relevância de
constar perguntas relacionadas ao uso ou não de drogas pelos participantes da
pesquisa, no questionário, considerando que não há previsão dessa intenção
nos objetivos formulados, no corpo teórico-metodológico, além de constituir
uma implicação ética. 53575415.6.0000.5540: Com pendências: a) Esclarecer
a questão da idade dos alunos incluídos na amostra, pois, no caso da
existência de menores de idade, há necessidade de inclusão de autorização
dos pais e/ou responsáveis no TCLE; b) Esclarecer quando será realizada a
coleta de dados, pois no cronograma consta como início o mês de maio de
2016 e nos demais documentos, o mês de março de 2016, o que implica em
início de coleta antes do parecer final do CEP/CHS; c) Incluir no TCLE
precauções relativas ao atendimento e/ou apoio psicológico aos alunos durante
a aplicação do questionário; d) Apontar a justificativa teórico-metodológica e a
relevância de constar perguntas relacionadas ao uso ou não de drogas pelos
participantes da pesquisa, no questionário, considerando que não há previsão
dessa intenção nos objetivos formulados, no corpo teórico-metodológico, além
de constituir uma implicação ética. 50521815.9.0000.5540: Com pendências: a)
Modificar o solicitado em relação aos termos de apresentação obrigatória; b)
Atualizar o cronograma. 51225615.5.0000.5540: Com pendências: a) Detalhar
o início da coleta de dados com o sistema mês/ano; b) Atualizar o mês de início
da coleta de dados na carta de encaminhamento; c) Descrever de forma
detalhada e em carta anexa as formas de recrutamento dos sujeitos da
pesquisa. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e
15 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.
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