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INTRODUÇÃO
O presente documento pretende focar as atividades desenvolvidas pela Comissão de
Ética da Universidade do Minho (CEUM) e pelas respetivas Subcomissões Subcomissão de Ética para as Ciências da Vida e da Saúde (SECVS) e Subcomissão
de Ética para as Ciências Sociais e Humanas (SECSH) - desde o início do mandato
do Reitor Prof. Rui Vieira de Castro (novembro 2017) até à Tomada de Posse e
entrada em funcionamento do Conselho de Ética da Universidade do Minho, de
acordo com o estabelecido no Despacho RT-81/2017, de 14 de dezembro, que
determina a continuidade em funções destes órgãos.

O presente relatório é elaborado em conformidade com o número 2.2.6 das normas orientadoras da Comissão
de Ética da Universidade do Minho (CEUM), anexas ao Despacho RT-51-2011 de 7 de setembro.
A ação da CEUM e das suas Subcomissões de Ética, no período de Continuidade em funções - novembro 2017 a
junho 2018 - restringiu-se à avaliação ética de projetos/propostas de investigação.
Assim, no presente relatório, focam-se as atividades prosseguidas pela SECVS e pela SECSH no que se refere ao
volume e aos resultados dos pedidos de pareceres de avaliação ética de projetos, no âmbito das respetivas
Subcomissões.

1 - Atividades das Subcomissões de Ética e pareceres emitidos

1.1 – Subcomissão de Ética para as Ciências da Vida e da Saúde (SECVS)

1.1.1. Atividades na vertente de análise de projetos de investigação

A - Projetos submetidos à SECVS em 2018 para efeitos de emissão de Parecer (dados extraídos
em junho de 2018)
A SECVS, em concordância com a sua missão, reparte as suas atividades nas duas vertentes das suas
competências: a investigação com humanos e a investigação com animais.
Conforme apresentado na figura I, em termos de balanço dos projetos analisados, em 2018 foram submetidos
junto da SECVS, na componente de estudo com humanos e na componente de experimentação animal, um total
de 35 novos processos, dos quais 28 em estudos com humanos e 7 em experimentação animal. Os projetos,
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embora maioritariamente provenientes da Escola de Medicina (83% dos projetos recebidos), incluem projetos de
outras Escolas/Centros da UMinho (Escola Superior de Enfermagem (11%) e Escola de Engenharia (6%)).

Figura I
- 74% (26) dos processos encontram-se concluídos, tendo sido emitido parecer;
- 11% (4) dos processos requereram reformulação pelo Investigador Responsável.

Figura II

Relativamente aos processos submetidos a análise junto da SECVS que no final de 2017 não se encontravam
concluídos, salienta-se que:
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- 17 projetos foram objeto de parecer favorável da SECVS, no início de 2018;
- no caso de 6 projetos foi solicitada reformulação ao Investigador Responsável e aguarda-se o reenvio da
documentação retificada ou em falta.
1.1.2. Outras atividades
A - Atividades da SECVS na vertente de formação em integridade cientifica e treino na preparação
de projetos para submissão a Comissões de Ética
Em termos de balanço de atividades da SECVS, salienta-se ainda o trabalho realizado na vertente de formação
em boas práticas éticas, bem como no treino e aprendizagem de preparação de projetos para submissão a
Comissões de Ética. Neste contexto a SECVS continuou a assegurar ações de formação a vários investigadores e
alunos de pré- e pós-graduação (1º, 2º e 3º ciclos), não só de medicina e ciências da saúde, como também a
alunos de outros cursos de 3º ciclo, conforme a seguir se apresenta.
Alunos do Curso de Medicina da Escola de Medicina da Universidade do Minho:
- Uma sessão (workshop de três horas) de formação no âmbito da Unidade Curricular de Domínios Verticais do
Curso de Medicina sobre preparação de projetos para submissão a uma Comissão de Ética;
Alunos do Curso de Mestrado em Direitos Humanos da Escola de Direito da Universidade do
Minho:
- Três sessões (duas horas/por sessão) subordinadas ao tema “Bioética em Ciência & Investigação”, nas
vertentes: (i) Dignidade Humana, (ii) perspetivas éticas e boas práticas na investigação estudos de investigação
em humanos e (iii) estudos experimentais com animais.
B - Participação de membros da SECVS em Sociedades e reuniões Científicas
- Na Rede Nacional de Comissões de Ética (RedÉtica);
- Na Sociedade Portuguesa de Ciência de Animais de Laboratório (SPCAL);
- No conselho de administração da “Federation of Laboratory Animal Science Associations” (FELASA);
- No IV congresso SPCAL sobre o tema “Qualidade e transparência na investigação com animais de laboratório
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1.2 – Subcomissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas (SECSH)

1.1.1. Atividades na vertente de análise de projetos de investigação

A - Projetos submetidos à SECSH em 2018 para efeitos de emissão de Parecer (dados extraídos
em junho de 2018)
A SECSH tem como incumbência assegurar e zelar pela promoção de padrões de ética por forma a proteger e
garantir a integridade, a dignidade, a honestidade e a qualidade ética nas atividades de experimentação e
investigação em ciências sociais e humanas que decorrem nas unidades de investigação que integram a
Universidade do Minho. Em termos de balanço dos projetos analisados, em 2018 foram submetidos junto da
SECSH um total de 40 processos. Os projetos apresentados foram maioritariamente oriundos da Escola de
Psicologia (25), sendo os restantes oriundos do Instituto de Educação (11), Escola de Engenharia (3) e Instituto
de Letras e Ciências Humanas (1).

Figura IV
Em junho de 2018 o estado de análise dos processos é o que se detalha e representa na figura V:
- 63% (25) dos processos encontram-se concluídos, tendo sido emitido parecer;
- 3% (1) dos processos requereu reformulação pelo Investigador Responsável e aguarda-se o reenvio da
documentação reformulada.
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Figura V
Relativamente aos processos submetidos a análise junto da SECSH que no final de 2017 não se encontravam
concluídos, salienta-se que:
- 8 projetos foram objeto de parecer favorável da SECSH, no início de 2018;
- no caso de 4 projetos foi solicitada reformulação ao Investigador Responsável e aguarda-se o reenvio da
documentação retificada ou em falta.

A - Atividades da SECSH na vertente de divulgação de informação sobre a Comissão de Ética e
suas Subcomissões
- Organização de sessão de esclarecimento, a 12 de janeiro, no âmbito do Mestrado em Educação Especial,

com a duração de 1 hora, intitulada Ética em Investigação na Universidade do Minho: algumas notas;
- Organização de sessão de esclarecimento, a 13 de janeiro, no âmbito do Mestrado em estudos da
Criança, com a duração de 3 horas, intitulada Ética em Investigação na Universidade do Minho.
- Participação em Sessão de reflexão no Instituto Politécnico de Leiria, a 21 de fevereiro, no âmbito das
atividades de investigação em Ciências Sociais e Humanas, a convite da Comissão de Ética do IPLeiria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme referido na Introdução, a Comissão de Ética da Universidade do Minho (CEUM) e respetivas
Subcomissões - Subcomissão de Ética para as Ciências da Vida e da Saúde (SECVS) e Subcomissão de
Ética para as Ciências Sociais e Humanas (SECSH), criada em setembro de 2011, de acordo com o
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estabelecido no Despacho RT-81/2017, de 14 de dezembro, continuou em funções desde o início do
mandato do Reitor Prof. Rui Vieira de Castro (novembro 2017) até à Tomada de Posse e entrada em
funcionamento do Conselho de Ética da Universidade do Minho, de acordo com o estabelecido no
Despacho RT-81/2017, de 14 de dezembro, que determina a continuidade em funções destes órgãos.
A ação da CEUM e das suas Subcomissões de Ética, no período de Continuidade em funções - novembro 2017 a
junho 2018 - restringiu-se à avaliação ética de projetos/propostas de investigação.
Assim, no presente relatório, focam-se as atividades prosseguidas pela SECVS e pela SECSH no que se refere ao
volume e aos resultados dos pedidos de pareceres de avaliação ética de projetos, no âmbito das respetivas
Subcomissões.
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