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Nota Informativa CEUMinho-3/2019 
Reunião Ordinária do Plenário do CEUMinho de 13 de setembro 
 
Reuniu no dia 13 de setembro de 2019, pelas 11h00, o Conselho de Ética da Universidade do Minho (CEUMinho), na 
Sala de Reuniões do Conselho no Campus de Gualtar, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Informações; 
3. Designação de membros da CEICSH; 
4. Revisão do Código de Conduta Ética: síntese de aspetos a rever, aprofundar e/ou adicionar e sua discussão; 
lançamento da etapa seguinte do processo. 
5. Consentimento Informado - Diretivas Internacionais e Nacionais: apresentação e discussão (continuação). 
6. Outros assuntos 

 
Os membros das Comissões Especializadas do CEUMinho participaram na reunião no período da tarde, a partir das 
14:30h. 
 
Antes do início dos trabalhos, a Presidente do CEUMinho cumprimentou os membros presentes e deu as boas vindas 
aos novos membros do Conselho de Ética, Professora Doutora Maria Helena Costa Carvalho Sousa e Professor Doutor 
Emanuel Pedro Viana Barbas Albuquerque, designados pelo Conselho Geral. 
 

Após a aprovação da ata da reunião anterior e de um período de informações, foi apresentada a proposta de reconstituição 
da Comissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas (CEICSH), na sequência de dois dos membros terem assumido 
cargos incompatíveis com a permanência na Comissão. Tendo em conta a necessidade de representação das principais 
áreas científicas e o acréscimo de solicitações de avaliação ética em algumas áreas, foi proposto que a Professora Doutora 
Maria Helena Costa Carvalho Sousa e a Professora Doutora Leonor Maria Lima Torres integrassem a CEICSH. A proposta 
foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.  
 
No ponto Revisão do Código de Conduta Ética, procedeu-se a discussão alargada entre os membros do CEUMinho e das 
suas Comissões Especializadas, na sequência de apresentação, pelos coordenadores dos grupos de trabalho, das 
sínteses das análises efetuadas aos capítulos do Código atualmente em vigor. Estas sínteses focaram os aspetos a manter 
e/ou atualizar, aprofundar e/ou a adicionar, tendo sido objeto de um documento de trabalho distribuído, previamente à 
presente reunião, a todos os membros. Procedeu-se de seguida ao lançamento da segunda etapa dos trabalhos (produção 
de textos), e para o efeito foi à atualização da constituição dos grupos de trabalho. 
 
Face ao adiantado da hora, a apresentação e discussão prevista no ponto 5. da ordem de trabalhos não ocorreu. Este 
assunto será retomado em reunião ordinária do órgão, alargada aos membros das Comissões Especializadas, que terá 
lugar no próximo dia 13 de dezembro. 
 
No final da ordem de trabalhos, procedeu-se à leitura do Termo de Investidura e consequente Tomada de Posse dos 
novos membros (efetivo – Professora Doutora Maria Helena Costa Carvalho Sousa e convidado – Professora Doutora 
Leonor Maria Lima Torres) da Comissão de Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas (CEICSH). 
 
A Presidente do CEUMinho 
Graciete Dias 


