Conselho de Ética

Nota Informativa CEUMinho-2/2019
Reunião Ordinária do Plenário do CEUMinho de 14 de junho
Reuniu no dia 14 de junho 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.
2.
3.
4.
5.

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Revisão do Código de Conduta Ética da UMinho: metodologia de trabalho;
Consentimento Informado: apresentação e discussão;
Outros assuntos.

Os membros das Comissões Especializadas do CEUMinho participaram como convidados na reunião.
Antes do início dos trabalhos, a Presidente do CEUMinho propôs um voto de agradecimento ao Professor Doutor Manuel
Joaquim Silva Pinto (membro efetivo do CEUMinho/CEICSH) e à Professora Doutora Maria Madalena Costa Oliveira
(membro convidado da CEICSH), pela dedicação e trabalho realizado no decurso do exercício de funções como Membros
do Conselho de Ética e da Comissão de Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas. O voto de
agradecimento foi aprovado por unanimidade.
Após a aprovação da ata da reunião anterior e de um período de informações, foi apresentada e discutida a metodologia
a utilizar no âmbito do processo de revisão do Código de Conduta Ética da UMinho. Num primeiro momento, cada grupo
de trabalho (GT) procederá à análise do Código em vigor e à elaboração de uma síntese dos aspetos a manter e/ou a
eliminar, a aprofundar e/ou a adicionar, referentes a um dado capítulo/vertente da missão institucional. A referida síntese
será objeto de discussão na próxima reunião do órgão.
No ponto 4. da ordem de trabalhos, procedeu-se à apresentação e discussão das diretivas e normativos (internacionais,
europeus e nacionais) respeitantes ao Consentimento Informado. Face ao adiantado da hora, este assunto será retomado
em reunião ordinária do órgão, alargada aos membros das Comissões Especializadas, que terá lugar no próximo dia 13
de setembro.
A Presidente do CEUMinho

Graciete Dias

