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PARÃMETROS NORTEADORES DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS
1. A apreciação ética de um projeto de pesquisa é uma atividade voluntária e nãoremunerada. Os membros deste comitê estão indicados na página do CEP/IH e
representam a diversidade disciplinar da pesquisa social.
2. O CEP/IH rege suas atividades pelo Regimento Interno.
3. Em caso de dúvida sobre como submeter o seu projeto, sugerimos a leitura do item
Pesquisador.
4. Somente serão aceitas submissões com a apresentação integral dos documentos em um
mesmo arquivo eletrônico. Não envie documentos em diferentes mensagens
eletrônicas, nem arquivos incompletos. Isso inviabiliza a avaliação e a celeridade
necessárias.
5. A comunicação do CEP/IH com o pesquisador é feita pelo endereço eletrônico
cep_ih@unb.br. A submissão do projeto e documentos deve obrigatoriamente ser feita
eletronicamente. Isso significa que não há entrega impressa dos documentos.
6. A apreciação ética é feita por um dos membros do comitê de ética. Seu parecer é
avaliado pelo colegiado, cuja decisão pode ser APROVADO, COM PENDÊNCIAS ou NÃOAPROVADO. O parecer final após a deliberação colegiada é encaminhado ao pesquisador
pelo presidente do CEP/IH.
7. Em caso de pendência, o pesquisador tem 30 dias para apresentar a revisão solicitada
pelo CEP/IH. Caso contrário, a carta de aprovação final não é expedida e o processo é
arquivado.
8. Por força da Resolução CNS 196/1996, os membros do CEP/IH assinam um termo de
declaração de ausência de conflito de interesses para o exercício da atividade de
apreciação ética.
9. A busca persistente de representação multidisciplinar do CEP/IH tem por objetivo
garantir que os projetos de pesquisa sejam avaliados por membros sem conflitos de
interesse ou vínculos profissionais com os pesquisadores que submetem seus projetos.
10. O CEP/IH tem um papel pioneiro no sistema de revisão ética no Brasil. Por isso, tem
por compromisso autorizar que seu arquivo seja analisado por pesquisadores
interessados em regime de anonimato e sigilo dos dados. Caso não deseje que seu
projeto seja analisado para fins de pesquisa, por favor, comunique esta decisão
claramente à Secretaria do CEP/IH.

