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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

SERGIO AROUCA/ENSP/FIOCRUZ 

 

 

Ao décimo sexto dia do mês de junho de 2021 o Comitê de Ética em Pesquisa se reuniu 

virtualmente, em videoconferência por meio do aplicativo Zoom, das 09h20 às 13h20min 

com a seguinte pauta: a) Assuntos Gerais; b) Emissão de pareceres éticos; c) Leitura da 

ata da 9ª Reunião Ordinária, de 02 de junho. Estiveram presentes os seguintes membros: 

Ana Lúcia Corrêa de Souza (representante de usuários), Ângela Fernandes Esher Moritz, 

Carla Lourenço Tavares de Andrade, Carlos Gabriel Avelar de Bustamante Sá 

(representante de discentes), Cassius Schnell Palhano Silva (Coordenador Adjunto), 

Clementina dos Santos Feltmann, Daniela Ferraz Frauches Carvalho, Delaine Martins 

Costa, Elenice Pessoa Barbosa (representante de usuários), Fátima Cristina Rangel 

Sant'Anna, Gina Torres Rego Monteiro, Giselle Goulart de Oliveira Matos, Jennifer 

Braathen Salgueiro (Coordenadora), Luciana Narciso da Silva Campany, Norma Maria de 

Souza (representante de usuários), Paulo Redner, Roberto Nei Martins Machado, Sergio 

Lucio Garcia Ramos, Shênia Patrícia Corrêa Novo, Sheyla Maria Lemos Lima, Tiago 

Filgueiras Porto, Vania Reis Girianelli, Vera Lúcia Marques da Silva (Coordenadora 

Adjunta) e a assessora técnica do CEP, Letícia Figueira Freitas. Justificaram ausência: 

Janine Nascimento dos Santos, Maria Lúcia de Macedo Cardoso, Marina Campos Araújo, 

Sueli Rosa Gama e Vinícius Santos Soares. Antes do início da reunião do CEP, o colegiado 

recebeu o diretor Hermano Castro e a vice diretora Sheila Ferraz para uma conversa de 

despedida da gestão atual. Após conversa, os convidados despediram-se e a 10ª Reunião 

Ordinária foi, então, iniciada, às 10h10min. Inicialmente a coordenadora deu a palavra à 

Daniela Frauches, para despedida devido ao encerramento de seu mandato como 

estagiária do PPGBios no CEP/ENSP. Daniela agradeceu os aprendizados recebidos em 

seu tempo como relatora no CEP. Jennifer disse que aguarda a indicação do programa 

para ocupação da vaga. Após, comunicou a recondução de Luciana Narciso da Silva 

Campany por um ano, na condição de pós-doutoranda do referido programa. Ainda, foi 

enviado memorando ao Fórum de alunos da ENSP solicitando a indicação de representante 

no colegiado ou recondução de Carlos Gabriel Avelar de Bustamante. Posteriormente, fez 
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a leitura da Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de junho de 2021, aprovada por 

todos os membros presentes. Outro assunto de pauta foi a necessidade de se realizar um 

Grupo de Trabalho para atualização do regimento interno do CEP. Carla, Cassius, 

Clementina, Shênia, Fátima e Letícia comporão este GT. Foi sugerido que os demais 

integrantes leiam o regimento atual para verificarem se têm alguma observação a ser feita. 

Solicitou que a secretária, Maria Emília, envie o regimento atual, por e-mail, às 

representantes de usuários. Posteriormente, um membro trouxe para a pauta a temática 

do retorno aos participantes das pesquisas. Alguns membros discutiram sobre o tema e, a 

coordenadora pontuou que, desde o início da pandemia, quando o CEP iniciou o trabalho 

remoto, não foi recebido contato de participantes de pesquisa. Ângela comentou sobre o 

assunto, ressaltou a importância do trabalho pedagógico do CEP na elaboração dos 

pareceres e que o aprendizado dos membros também é constante. Disse que compartilhará 

com os membros um texto sobre advocacy, que ajudará muito em como os membros do 

CEP devem atuar e, principalmente os representantes de participantes de pesquisa, que 

tem a atuação não só no CEP, como também na comunidade. Jennifer relembrou que na 

próxima quarta-feira, dia 23, será a primeira capacitação do CEP. Lamentou o falecimento 

do ex-diretor da ENSP, Antônio Ivo, e comentou a importância do apoio que o CEP recebeu 

em sua gestão e que foi enviado uma mensagem, para a CCI, em nome do colegiado. 

Seguiu-se a relatoria dos projetos. Havia 5 projetos a serem analisados. Os cinco projetos 

receberam parecer de pendências com os seguintes CAAE: 47231021.0.0000.5240; 

47354920.5.0000.5240; 47697521.7.0000.5240; 47770221.7.0000.5240 e; 

47789721.1.0000.5240. A coordenadora deu por encerrada a reunião e assinará a presente 

ata, após aprovação do colegiado, em reunião posterior, quando será datado este 

documento. A próxima reunião ordinária está agendada para o dia 7 de julho. Ficam ainda 

registradas nesta ata as aprovações emitidas do dia 16 de junho ao dia 6 de julho de 2021:  

43691721.7.0000.5240;  46753121.8.0000.5240;  47770221.7.0000.5240 

 

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2021 

 

 
   

 

Jennifer Braathen Salgueiro 
Coordenadora do CEP/ENSP 

 


