
Prezados/as colegas, 
  
No dia 3 de fevereiro pp. tivemos mais uma reunião do GT encarregado de elaborar Resolução 
Complementar à Res. 466/2012 – referente à ética em pesquisa nas áreas de Ciências Sociais e 
Humanas. 
  
O GT é formado por representantes de associações e entidades de diversas áreas: Direito, 
Psicologia, Saúde Coletiva, Serviço Social, História, História Oral, Antropologia, Sociologia, 
Educação. 
  
Fui indicado pela Anped para representação nesse GT. 
  
Nessa reunião, avançamos um pouco mais no formulário que deverá ser utilizado em 
substituição ao formulário atual da Plataforma Brasil. 
Listamos também os itens que deverão ser contemplados na Resolução (que orientará 
aspectos mas específicos dos procedimentos que estão sendo delineados). 
  
Discutimos também a questão do novo formulário estar associado à Conep –sediada no 
Ministério da Saúde. 
Concluiu-se que o fato de termos a oportunidade de criar um procedimento que deverá 
atender as áreas de Ciências Humanas e Sociais é um primeiro avanço. 
Na sequência, pode-se discutir um outro lócus para sediar as questões éticas nas áreas de C. 
Sociais e Humanas. 
Destacou-se, nessa discussão, que a Conep e todas as resoluções, embora localizadas na área 
da saúde, sempre procuraram atender a ética em pesquisa (em um sentido mais amplo). Todos 
sabemos dos limites do fato de estar ligado à área de Saúde. 
  
Assim, como o trabalho já está adiantado, não há como retroceder. 
A questão não deverá se encerrar com a aprovação da Resolução complementar e formulário 
específico. 
  
Ainda como decorrência da participação da Anped/Forpred informamos que: 
- a Presidência da Anped indicou o prof. Antonio Carlos Amorim – Unicamp – como suplente. 
Isso permitirá que a Anped esteja presente em todas as reuniões, visto que nem sempre o 
titular consegue viajar para a reunião em Brasília. 
- agilizamos a publicação dos textos do prof. Severino e de Isabel Carvalho – apresentados na 
Anped – Goiânia – 2013. A partir da minha participação desse Gt pude observar que a questão 
da ética em pesquisa tem sido bastante debatida nas outras áreas. Na área da educação, 
embora tenhamos bons textos e discussões, ética em pesquisa é uma questão que precisa ser 
ampliada. Esperamos que todos possam aproveitar esses textos da Sessão Especial 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/issue/current 
  
Não está sendo um trabalho muito fácil porque mesmo dentro da área de Ciências Humanas e 
Sociais há peculiaridades e visões distintas. 
  
Como temos feito, relataremos as decisões das próximas reuniões. 
Atenciosamente, 
  
Jefferson Mainardes 
Forpred 
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