
RECUSA  

DO FÓRUM DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SOCIAIS APLICADAS, LETRAS E ARTES 

(FCHSSALA)  

A0 CONVITE DA CONEP 

Em resposta ao convite da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), para participar da Reunião Ampliada da Instância 
CHS, a ser realizada no dia 26 de março corrente, vimos nos manifestar, como 
associações integrantes do Fórum de Ciências Humanas e Sociais e Sociais Aplicadas 
(FCHSSA), sobre o despropósito de tal convite.  

Depois de destituir sumariamente de suas funções as 18 associações de CHSSA que 
compunham o Grupo de Trabalho (GT) que elaborou a Resolução 510/2016, sem que 
os trabalhos referentes à sua tramitação e à resolução sobre os Riscos, parte 
constitutiva da referida Resolução, estivessem concluídos, consideramos descabido, da 
parte da Conep, convidar-nos, agora, a colaborar na discussão da Minuta sobre 
Tipificação da Pesquisa e Tramitação dos Protocolos do Sistema CEP/Conep, 
documento elaborado inteiramente à revelia das associações das CHSSA que operam 
no país. 

Ao alijar do processo de conclusão da Res. 510 as associações integrantes do GT que a 
elaborou, a Conep rompeu, sem desculpas ou explicações, o acordo pelo qual tais 
associações tinham aceitado retirar a temática dos Riscos da versão original da Res. 
510.  Em seguida, a Conep constituiu a Instância CHS que, embora prevista na 
Resolução, foi formada com apenas dois representantes das associações das CHSSA 
(25% do total de integrantes), sendo os demais membros (75%) apontados pelo 
próprio sistema CEP-Conep (representantes da câmera CHS/Conep, CEPs e usuários). 
Passando por cima da Instância por ela mesma constituída, convocou outro GT para a 
tarefa de elaborar a resolução sobre os Riscos, no qual nenhum representante de 
associações CHSSA foi incluído e no qual os pesquisadores das CHS apontados pela 
própria Conep tiveram que enfrentar o mesmo contexto minoritário e o tratamento 
desrespeitoso que a Conep insiste em cultivar no trato com nossa comunidade 
acadêmica.  

As associações das CHSSA que participaram ativamente da elaboração da Res. 510, 
como membros do GT da Conep, conseguiram arduamente avanços significativos em 
pontos cruciais para o desenvolvimento de nossas pesquisas, como demonstra o texto 
da Resolução. Muitos deles, produtos de intensa negociação no âmbito do GT, 
mantiveram-se contra a vontade da Conep, fazendo-a reagir a posteriori, inibindo, 
intencionalmente e de forma autoritária, a participação das associações das CHSSA nas 
etapas seguintes e visando manietar seus movimentos no novo contexto. 

Como resultado desse longo, destrutivo e desleal processo, recusamo-nos a participar 
de dita Reunião Ampliada e a discutir um documento cuja elaboração fugiu completa e 
propositalmente ao diálogo e à colaboração conosco e cuja legitimidade, portanto, não 
reconhecemos. 

 

Cuiabá, 22 de março de 2019. 



 Prof. Dr. Mário Cezar Silva Leite (UFMT) 

(coord. do FCHSSALA) 

 

 

Associações e Sociedades Signatárias: 

 

1) SBEnBIO - Associação Brasileira de Ensino de Biologia; 

2) ABRALIN - Associação Brasileira de Linguística; 

3) COMPÓS - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação; 

4) ABRI - Associação Brasileira de Relações Internacionais; 

5) ABA - Associação Brasileira de Antropologia; 

6) ANPEPP - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Psicologia; 

7) SBEC - Associação Brasileira de Editores Científicos; 

8) ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo; 

9) ANPED - Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em 

Educação; 

10) SBHC - Sociedade Brasileira de História da Ciência; 

11) SPB - Sociedade Brasileira de Psicologia; 

12) ABEP - Associação Brasileira de Estudos Populacionais; 

13)  ABRAPEC - Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências; 

14) ESOCITE.BR -  Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e 

das Tecnologias; 

15)  ANPOF - Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia; 

16)  ANPEGE - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Geografia; 

17)  ANPOLL – Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística; 

18) ANPUR - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional; 

19)  SOCINE - Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual;  

20)  ANPUH - Associação Nacional de História; 

21) ANPOCS - Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa em 

Ciências Sociais;  

22) SBHE - Sociedade Brasileira de História da Educação; 

http://www.sbenbio.org.br/
http://www.abralin.org/
http://www.compos.org.br/
http://www.compos.org.br/
http://www.abri.org.br/
http://site.anpepp.org.br/
http://site.anpepp.org.br/
http://www.abecbrasil.org.br/novo/
http://anparq.org.br/
http://anparq.org.br/
http://www.anped.org.br/
http://www.anped.org.br/
http://www.sbponline.org.br/
http://www.abep.org.br/
http://abrapecnet.org.br/wordpress/pb/
http://abrapecnet.org.br/wordpress/pb/
http://www.esocite.org.br/
http://www.esocite.org.br/
http://www.anpof.org/
http://www.anpege.org.br/revista/ojs-2.4.6/index.php/anpege08
http://www.anpege.org.br/revista/ojs-2.4.6/index.php/anpege08
http://www2.socine.org.br/
http://site.anpuh.org/


23)  ABRAPSO - Associação Brasileira de Psicologia Social; 

24) ABCP - Associação Brasileira de Ciência Política; 

25) ANPPOM - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Música; 

26) SBEM - Sociedade Brasileira de Educação Matemática; 

27) SBHE - Sociedade Brasileira de História da Educação; 

28)  SBPOT – Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho; 

29)  SBS - Sociedade Brasileira de Sociologia; 

30) SOCICON - Federação Brasileira das Associações Científicas e 

Acadêmicas de Comunicação; 

31) ULEPICC - União Latina de Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura; 

32) ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional 

 

  

http://www.abrapso.org.br/
http://www.cienciapolitica.org.br/
http://www.anppom.com.br/
http://www.anppom.com.br/
http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/
http://www.sbhe.org.br/
http://www.sbsociologia.com.br/home/home.php
http://www.socicom.org.br/
http://www.socicom.org.br/
http://www.ulepicc.org.br/
http://www.ulepicc.org.br/

