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Nota Informativa do Conselho de Ética da Universidade do Minho |  
Reunião de 14 de dezembro de 2018 
 
Reuniu no dia 14 de dezembro de 2018, 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. Projeto de normas orientadoras do funcionamento das Comissões de Ética: análise, discussão 

e deliberação; 
4. Constituição das Comissões de Ética: discussão e deliberação; 
5. Plano de Atividades para 2019; 
6. Organização do Fórum de Ética; 
7. Outros assuntos. 

 
Após a aprovação da ata da reunião anterior e após um período de informações, procedeu-se à 
análise e discussão do projeto de Normas Orientadoras e Guião anexo (guião para submissão de 
pedidos de parecer ético) relativo a cada uma das comissões especializadas do CEUMinho, a saber: 
Comissão de Ética para a Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (CEICVS); Comissão de 
Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas (CEICSH); Comissão de Ética para a 
Investigação em Ciências do Ambiente (CEICA). As Normas Orientadoras e Guiões anexos foram 
aprovados, por unanimidade. 
 
Em seguida, teve lugar uma discussão em torno da constituição das Comissões de Ética, 
designadamente sobre aspetos a ter em conta na definição do perfil dos seus membros. Foi elaborada 
e aprovada, por unanimidade, a composição de cada uma das Comissões. 
 
No quinto ponto da ordem de trabalhos, foi abordada e aprovada, por unanimidade, a metodologia a 
seguir na elaboração do Plano de Atividades do CEUMinho e suas Comissões para 2019, bem como 
a organização do correspondente documento, a enviar ao Conselho Geral e ao Reitor. Foi solicitado 
aos membros o envio de propostas de atividades. A aprovação do Plano de Atividades 2019 ficou 
agendada para a próxima reunião do órgão, prevista para o dia 15 de março de 2019. 
 
Em seguida, foram discutidos aspetos organizativos do Fórum de Ética | março 2019, com base em 
documento elaborado para o efeito. Este evento, da iniciativa do CEUMinho, terá lugar no dia 15 de 
março de 2019, em torno da temática O Código de Conduta Ética nas Instituições de Ensino 
Superior. 
 
Em outros assuntos, foi discutido: conteúdos da página Ética no portal da UMinho; iniciativas de 
divulgação das atividades do CEUMinho; calendário das reuniões ordinárias do órgão em 2019. 
 
 
A Presidente do CEUMinho 
Graciete Dias 


