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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

SERGIO AROUCA/ENSP/FIOCRUZ 

 

 

Ao quinto dia do mês de maio de 2021 o Comitê de Ética em Pesquisa se reuniu 

virtualmente, em videoconferência por meio do aplicativo Zoom, das 09:05h às 12h30min 

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

ata da 6ª Reunião Ordinária, de 20 de abril. 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 Carvalho, Delaine Martins Costa, Elenice 

Pessoa Barbosa (representante de usuários), Gina Torres Rego Monteiro, Giselle Goulart 

de Oliveira Matos, Jennifer Braathen Salgueiro (Coordenadora), Luciana Narciso da Silva 

Campany, Maria Lúcia de Macedo Cardoso, Norma Maria de Souza (representante de 

usuários), Paulo Redner, Shênia Patrícia Corrêa Novo, Sheyla Maria Lemos Lima, Sergio 

Lucio Garcia Ramos, Sueli Rosa Gama, Tiago Filgueiras Porto, Vania Reis Girianelli, 

Vinícius Santos Soares e a assessora técnica do CEP, Letícia Figueira Freitas. Justificaram 

ausência: Fátima Cristina Rangel Sant'Anna, Janine Nascimento dos Santos, Marina 

Campos Araújo e Roberto Nei Martins Machado. Vera Lúcia Marques da Silva 

(Coordenadora Adjunta) encontrava-se de férias. A Coordenadora iniciou a reunião às 

9h25min, após completar o quórum. Ao dar início, Maria Lúcia, membro do Departamento 

de Ciências Sociais pediu a palavra para relatar estar no término de seu mandato e, então, 

ter feito uma apresentação sobre sua experiência no CEP na reunião de seu departamento. 

Achou importante compartilhar sua experiência com os colegas no sentido de levar uma 

maior aproximação do CEP e sobre a importância do trabalho no Colegiado. Sugeriu que 

todos os membros façam o mesmo em seus departamentos e se disponibilizou a 

compartilhar sua apresentação para que possam adaptá-la. Disse ter manifestado interesse 

em continuar no CEP, tendo sido aprovada sua recondução no departamento e que será 

enviado um memorando oficializando essa decisão. Outros membros do CEP elogiaram a 

ideia e acharam importante que outros façam o mesmo, pontuando suas experiências 
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individuais. Jennifer falou que amanhã, dia 6, haverá uma reunião com o candidato à 

direção da ENSP, Marco Menezes, com a equipe interna técnico-administrativa do CEP, 

incluindo a Vice Direção de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (VDPI) e o Colegiado 

de Pesquisa da escola. Explicou que pretende, em um segundo momento, após a eleição, 

agendar uma reunião com o novo diretor e então, com o colegiado do CEP. Um membro 

ponderou sobre ser importante a presença do colegiado de pesquisa também nesta reunião 

e a realização de uma apresentação readequada ao diretor e aos coordenadores de 

pesquisa no sentido de mostrar o espaço valioso. Posteriormente, o coordenador adjunto 

leu a ata da 6ª reunião ordinária de 20 de abril, aprovada por todos os presentes. Após, a 

coordenadora disse ter entrado em contato com uma pesquisadora que atua no CEP do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e que ambas propuseram uma capacitação 

em conjunto com os dois comitês.  Disse terem pensado sobre o quesito raça/cor nas 

pesquisas e sua apreciação pelo CEP nas análises, como um tema para a discussão. Com 

essa ideia, a proposta será unir os dois colegiados e trazer uma pessoa do HCPA e uma 

da ENSP, fazendo essa troca de experiências entre CEP diferentes. Alguns membros se 

posicionaram a favor, considerando muito importante essa troca entre membros de CEP 

diferentes e com experiências bem diferentes. Um membro acrescentou ressaltando a 

importância do tema proposto e ainda, sugeriu como outro tema de capacitação falar sobre 

a abordagem do gênero, do ponto de vista ético. A coordenadora propôs que esta 

capacitação ocorra em 23 de junho. Ninguém se opôs a data proposta. Solicitou se alguém 

teria alguma sugestão de indicação da ENSP para ministrar sobre o tema raça/cor para 

essa primeira capacitação. Seguiu-se para a relatoria dos projetos. Havia 3 projetos a 

serem analisados. Todos receberam parecer de pendências com os seguintes CAAE: 

45905121.5.0000.5240; 45908721.9.0000.5240 e; 46140821.8.0000.5240. A 

coordenadora deu por encerrada a reunião e assinará a presente ata, após aprovação do 

colegiado, em reunião posterior. A próxima reunião ordinária está agendada para o dia 19 

de maio. Ficam ainda registradas nesta ata as aprovações emitidas do dia 5 ao dia 18 de 

maio:42293120.0.0000.5240,45239421.6.0000.5240;43033520.9.0000.5240;45318421.6.

0000.5240;45481521.7.0000.5240;45545021.1.0000.5240;43890721.4.0000.5240;459087

21.9.0000.5240;45143221.1.0000.5240;43905221.6.0000.5240e; 45235221.0.0000.5240 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021 

 

Jennifer Braathen Salgueiro 
Coordenadora do CEP/ENSP 


