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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

SERGIO AROUCA/ENSP/FIOCRUZ 

 

 

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

virtualmente, em videoconferência por meio do aplicativo Zoom, das 09h às 12h20min com 

a seguinte pauta: a) Assuntos Gerais; b) Leitura da ata da 7ª Reunião Ordinária, de 05 de 

maio; c) Emissão de pareceres éticos. Estiveram presentes os seguintes membros: Ângela 

Fernandes Esher Moritz, 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), 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, Sueli Rosa Gama, 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.  Carla Lourenço Tavares de 

Andrade encontrava-se de férias. Justificaram ausência: Ana Lúcia Corrêa de Souza 

(representante de usuários), Janine Nascimento dos Santos, Maria Lúcia de Macedo 

Cardoso e Marina Campos Araújo. A Coordenadora iniciou a reunião às 9h29min, após 

completar o quórum. Comunicou que na reunião de 5 de maio deveria ter relatado a saída 

de Sergio Clemente, representante de usuários, do CEP e que aguardamos o recebimento 

de memorando com a nova indicação. Comentou sobre a reunião ocorrida no dia 6/05 com 

o candidato à direção da ENSP, Marcos Menezes, com a equipe interna do CEP, 

juntamente com o colegiado de pesquisa e servidores da VDPI, ocasião aproveitada para 

ressaltar os pontos principais do CEP e a necessidade de valorização aos membros do 

colegiado. Adicionalmente, a coordenadora informou que, posteriormente, marcará uma 

reunião com o diretor exclusivamente com o colegiado do CEP. Em 17 de maio houve 

reunião do Fórum de CEP da Fiocruz com a temática Ciência Aberta. Provavelmente 

teremos que rever o nosso modelo de TCLE para modificar a frase que fala sobre uso futuro 
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de dados coletados para adequarmos melhor à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Disse que faremos uma consulta à Conep com o objetivo de se obter um posicionamento 

da comissão sobre as mudanças que os CEP devem seguir com a regulamentação, pois já 

vemos em alguns consentimentos o pesquisador fazer referência à Lei. Informou que está 

confirmada a primeira palestra de capacitação para os membros do CEP, que será junto 

com o CEP do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com as palestrantes Roberta 

Gondim, do DAPS (ENSP) e com a enfermeira Célia Barboza de Souza (HCPA), em de 23 

de junho, de 8h às 9h30min, acerca do olhar que se deve ter para a observação do quesito 

raça/cor na análise dos projetos como forma de ampliação da proteção e direitos dos 

participantes. Solicitou atenção dos relatores na elaboração dos pareceres, pois em alguns 

casos há equívocos na escolha das frases-padrão para o tipo de parecer e erro no número 

do parecer consubstanciado, ou na descrição de atendimento as pendências. Ainda se 

ressaltou a importância de fazer uso do documento do CEP para a elaboração das 

pendências contendo a citação das resoluções. Um membro mencionou uma dificuldade 

de entender a solicitação do pesquisador. A coordenadora esclareceu que o caso citado, 

foi uma emenda enviada, com alteração de cronograma, e juntamente foi recebido um 

relatório, situação aceita pelo CEP/ENSP, e que facilita a tramitação para o pesquisador. A 

situação foi discutida pelo colegiado, e como não houve consenso sobre o tema, foi feita 

uma votação em que 18 membros votaram a favor de que relatórios não possam tramitar 

junto com emendas, 4 votaram para que possam e 1 se absteve. A decisão valerá a partir 

de 1º de junho, sendo solicitado tramitações separadas, emenda e notificação de relatório. 

Posteriormente foi feita a leitura da ata da 7ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de maio, a 

qual foi aprovada por todos os membros presentes. Retomado o tema da Capacitação, um 

relator sugeriu atenção aos estudos que poderão incluir indivíduos portadores de 

deficiência como uma outra temática. Outro relator também ponderou a necessidade de se 

abranger a discussão para as pesquisas que pretendem envolver participantes de pesquisa 

inseridos em territórios vulneráveis. Também se reforçou a grande importância da presença 

dos representantes de usuários no colegiado do CEP, principalmente pela sua experiência 

e militância, e o quanto eles podem ajudar os pesquisadores, enquanto membros do CEP, 

a pensar pela perspectiva do participante da pesquisa.  Seguiu-se para a relatoria dos 

projetos. Havia 2 projetos a serem analisados. Os dois projetos receberam parecer de 

pendências, com os seguintes CAAE: 46494421.3.0000.5240; 46559220.0.0000.5240. 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 
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ordinária está agendada para o dia 2 de junho. Ficam ainda registradas nesta ata as 

aprovações emitidas do dia 19 de maio ao dia 1 de junho de 2020: 45548721.3.0000.5240;  

21404619.8.0000.5240 

 

Rio de Janeiro, 2 de junho de 2021 

 
   

 

Jennifer Braathen Salgueiro 
Coordenadora do CEP/ENSP 


