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ATA N.° 01/2015 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA CED 

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Pesquisa, 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, às 14h, na 
sala 204/D do Centro de Ciências da Educação. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às catorze horas, reuniram-se na sala 204/D 1 

(LabCon/Arquivologia) do Centro de Ciências da Educação, os seguintes membros da Câmara de Pesquisa: 2 

Eneida Oto Shiroma (PPGE), Coordenadora; Adilson Luiz Pinto (PGCIN), Vice-coordenador; Everaldo Silveira 3 

(Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos);  Justina Sponchiado (TAEs); Marlene Dozol (EED) e 4 

Matheus Rodrigues L. A. Garcia (pelos bolsistas de pós-graduação, que estão se organizando para indicar um 5 

nome). Justificaram ausência Sandra Mendonça (CA), Gabriel Sanches Teixeira (MEN) e Jodete Fulgraff. 6 

Estavam ainda sem representação o PPGECT e os bolsistas de graduação.  PAUTA: Reunião da Câmara UFSC 7 

e outros informes; Res. de Pesquisa UFSC; Seminário com Comitê de Ética (preparação); 8 

Calendário de reuniões 2015/1. A sessão foi aberta pela coordenadora com os INFORMES: Justina informou 9 

que no CED há um Mestrado Profissional em Ensino de História coordenado por uma professora do MEN, não 10 

vinculado a nenhum dos Programas de Pós-Graduação existentes, e que está sendo requisitada a secretariá-lo, 11 

provisoriamente, e a prestar apoio às Especializações, e que está se desvinculando da Comunicação/CED. Com 12 

exceção ao prof. Everaldo, que é do MEN, ninguém tinha notícia de tal fato.  Sobre o Comitê de Ética, o 13 

Professor Everaldo informou sobre o modo como se deu a reunião do CEPSH do qual fez parte,  qual seja, com 14 

apresentação e discussão dos  processos aos quais os membros estão dando parecer; recebeu o primeiro para dar 15 

parecer, que é de outra área; também deu ciência de que o presidente do Comitê se dispõe a vir falar a respeito  16 

do CEPSH no CED;  sugere que se levante as questões para esclarecimento. Ainda sobre o tema, Profa. Eneida 17 

informa que as áreas de Humanas apresentaram à CONEP (comissão nacional de ética na pesquisa, do conselho 18 

nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde) uma minuta relativa à Ética na Pesquisa Em Ciências 19 

Humanas e Sociais  (Cf. página da ANPEd)  Na página do CEPSH há um tutorial que ajuda a preencher o 20 

formulário da Plataforma Brasil para submissão ao Comitê de Ética. Acordou-se preparar documento que 21 

oriente a apresentação do seminário, para que seja breve e preparado de modo a responder às dúvidas e 22 

orientar estudantes e profissionais pesquisadores/as; que nota seria emitida a todos/as do Centro solicitando que 23 

enviem suas dúvidas e questões até 27/03 à secretaria das Câmaras; e que cada qual faria tal levantamento em 24 

seu setor; que na reunião de 01 de abril será preparado o documento a ser enviado ao Comitê e o seminário 25 

propriamente dito, o qual será realizado na segunda quinzena de abril. O seminário será na segunda quinzena de 26 

abril e fará parte do plano bienal de atividades desta Câmara. Da reunião da Câmara UFSC Eneida destacou a 27 

resolução de pesquisa UFSC: A resolução regulamenta grupos, núcleos, laboratórios e redes; há  55 deles não 28 

atualizados e eles  terão três meses para regularizar, da data de aprovação da Resolução. Encaminhamento: fazer 29 

com que seja levado a conhecimento dos pares o documento, levantando destaques para discussão na Câmara 30 

UFSC; as perguntas levantadas de imediato foram se há um instrumento de avaliação dos grupos e se todos os 31 

grupos terão que se adequar. CALENDÁRIO DE REUNIÕES: Ficou para a primeira ou segunda quarta feira de 32 

cada mês a reunião desta Câmara, e a secretaria fará a consulta aos demais membros sobre a possibilidade para 33 

o dia 01 ou 08 de abril para a próxima reunião; a partir da definição, um mês depois será a próxima e assim até 34 

final do semestre. OUTROS: Colocar alguns documentos na página, tais como a resolução de Pesquisa da 35 

UFSC. Adilson reitera a possibilidade, via extrator do lattes, de obter relação da produção dos docentes de cada 36 

departamento, CA e NDI, buscando localizar que temas, quem está pesquisando, produção por departamento 37 

(excluídas as produções duplicadas por mais de uma autoria - “solapamento”) para uma análise. Outro assunto 38 

foi a representação do PPGECT, que ainda não indicou representação, assim como os graduandos, que serão 39 
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novamente convidados. Adilson traz também a questão da carga horária com pesquisa; Eneida refere-se ao 40 

percentual de taxas destinadas a ressarcimento da UFSC que incidirão sobre os projetos de pesquisa com 41 

financiamento, que com a Resolução n.47  passa para  4%.  E não havendo mais nada a tratar,  foi encerrada a 42 

reunião e eu, Justina Sponchiado, redigi a presente ata que uma vez aprovada será assinada pelo presidente e por 43 

mim. Florianópolis, 25 de fevereiro de 2015. 44 


