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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (CEP-IMS), REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2016.
Às duas horas do dia dois de maio de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto
de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estavam presentes Maria Helena Costa Couto
(Coordenadora), Ana Sílvia de Azevedo Gesteira (IMS-UERJ), André Rangel Rios (IMS-UERJ), Elaine Teixeira
Rabello (IMS-UERJ), Emanuele Souza Marques (IMS-UERJ), Iracema Vieira Polidoro (APACOJUM), Martinho Braga
Batista e Silva (IMS-UERJ), o secretário Victor Ribeiro e o convidado Rogério Lopes Azize (Departamento de
Políticas e Instituições de Saúde) para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação dos pareceres agendados:
foi apreciado um parecer; 2) Andamento do processo de renovação de registro: conforme mensagem da Conep,
o processo foi acatado pela checagem documental da Comissão e será encaminhado à reunião colegiada para
nova avaliação. A coordenadora Maria Helena Costa Couto solicitou à secretaria perguntar à Conep os
procedimentos sobre a comunicação de representantes dos usuários à SMS/RJ; 3) Informações sobre a
representação dos alunos e dos usuários no CEP: considerando as dificuldades em encontrar um suplente de
representante dos usuários e a conjuntura atual, a coordenadora sugeriu abdicar da suplência, exceto se houver
indicação por algum membro. APROVADO. Referente à representação dos alunos, Elaine Rabello sugeriu que um
membro de cada departamento fizesse um convite nas respectivas disciplinas obrigatórias. Emanuele Marques
comunicou aos presentes que a carga de disciplinas do primeiro semestre dificulta que os alunos do
departamento de Epidemiologia façam parte de outros colegiados. Considerando isso, o colegiado deliberou
aceitar alunos de D2 desse departamento. APROVADO. O secretário comunicou a atual composição do Comitê,
considerando a representação dos alunos. Para conservar a paridade da representação dos departamentos,
Maria Helena Costa Couto propôs convidar a professora Rosely Sichieri para compor o comitê na qualidade de
membro suplente. APROVADO; 4) Designação de projetos recebidos: foram designados três projetos recebidos.
Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às dezesseis horas, sendo a próxima agendada para o dia
nove de junho do corrente. Eu, Victor Augusto Menezes Ribeiro, na qualidade de secretário executivo, lavrei a
presente ata, assinada por mim, pela coordenadora do Comitê de Ética, Maria Helena Costa Couto e pelos
demais membros presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________
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