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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

SERGIO AROUCA/ENSP/FIOCRUZ 

 

 

Ao sétimo dia do mês de julho de 2021 o Comitê de Ética em Pesquisa se reuniu 

virtualmente, em videoconferência por meio do aplicativo Zoom, das 09h às 12:50min com 

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

10ª Reunião Ordinária, de 16 de junho. Estiveram presentes os seguintes membros: Ângela 

Fernandes Esher Moritz, Carla Lourenço Tavares de Andrade, Carlos Gabriel Avelar de 

Bustamante Sá (representante de discentes), Cassius Schnell Palhano Silva (Coordenador 

Adjunto), Delaine Martins Costa, Giselle Goulart de Oliveira Matos, Janine Nascimento dos 

Santos, Jennifer Braathen Salgueiro (Coordenadora), Luciana Narciso da Silva Campany, 

Marina Campos Araújo, Norma Maria de Souza (representante de participante de 

pesquisa), Paulo Redner, Raimundo Wilson de Carvalho, 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), Vinícius Santos Soares e a assessora técnica do CEP, Letícia Figueira Freitas. 

Os membros Maria Lúcia de Macedo Cardoso, Elenice Pessoa Barbosa (representante de 

participante de pesquisa), Fátima Cristina Rangel Sant'Anna e Sueli Rosa Gama 

encontram-se de férias. Justificaram ausência: Ana Lúcia Corrêa de Souza (representante 

de participante de pesquisa), Clementina dos Santos Feltmann e Gina Torres Rego 

Monteiro. A Coordenadora iniciou a reunião às 9h11min, após completar o quórum. Iniciou 

dando boas-vindas ao novo membro do CEP, Raimundo Wilson de Carvalho, segundo 

representante do Departamento de Ciências Biológicas. Salientou que é de 

responsabilidade de cada membro manter em sigilo todas as informações e documentos 

aos quais tenham acesso ao analisar os protocolos de pesquisa e participar das reuniões 

do colegiado do CEP. Todos os membros presentes se apresentaram e deram boas-vindas 

ao novo integrante. Seguiu para a leitura da Ata da 10ª Reunião Ordinária, de 16 de junho, 

a qual foi aprovada por todos os presentes. Demais assuntos: o Grupo de Trabalho que 

está revisando o regimento do CEP, foi informado que a revisão está sendo finalizada e em 

agosto será apresentado a todos para revisão e aprovação; a gravação da Capacitação, 
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realizada em 23 de junho foi editada, contendo apenas as apresentações das palestrantes 

e está disponível caso alguém queira assistir. Sobre este assunto, será importante o 

colegiado discutir sobre o que será alterado na conduta do CEP para a análise dos 

pareceres, no que se refere à temática; Reforço que a próxima capacitação será em 25 de 

agosto, com apresentação de Vera Lúcia Marques da Silva e Delaine Martins Costa, sobre 

a temática de gênero nas pesquisas. Posteriormente, um relator apresentou uma emenda 

CAAE: 29027220.8.0000.5240 que apontava dilemas éticos que necessitariam análise do 

colegiado para a melhor decisão. Terminada esta apreciação, foi realizada a divisão dos 

grupos para as análises dos nove projetos novos recebidos para leitura. Todos os projetos 

receberam pareceres de pendências com os seguintes CAAE: 48196221.3.0000.5240; 

48264921.0.0000.5240; 48289421.0.0000.5240; 48406621.0.0000.5240; 

48459421.0.0000.5240; 48591221.5.0000.5240; 48653921.5.0000.5240 e; 

48832121.3.0000.5240. 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 21 de julho. Ficam ainda 

registradas nesta ata as aprovações emitidas do dia 7 ao dia 20 de julho: 

47697521.7.0000.5240; 47789721.1.0000.5240; 48459421.0.0000.5240;   

48264921.0.0000.5240 

 

 

Rio de Janeiro, dia 21 de julho de 2021 

 

 
   

 

Jennifer Braathen Salgueiro 
Coordenadora do CEP/ENSP 

 


