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São Paulo, 08 de março de 2016 
 

Ao Sr. Ronald Ferreira dos Santos,  

Presidente do CNS 

 

Prezado Professor, 

A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC), assim como as demais 

sociedades científicas de Ciências Humanas e Sociais, vem acompanhando, com muito interesse, as 

discussões a respeito da Minuta da Resolução da Ética em Pesquisa em CHS, elaborada pelo GT de CHS da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), que deverá ir a julgamento no CNS em futuro próximo. 

Esta sociedade tem testemunhado as dificuldades que tem retardado e dificultado a investigação 

científica por parte de pesquisadores e associados e aspira que a nova resolução contemple as 

especificidades desta e das demais áreas envolvidas com a mesma problemática. 

Tendo em vista a proximidade do julgamento da minuta, vimos nos manifestar pela aprovação da 

proposta de resolução/CHS na forma como elaborada pelo GT-CHS, sem as alterações indicadas no 

parecer da CONEP, que desconsideram os esforços de longos anos de discussão e negociação que 

resultaram na elaboração do documento pelo GY-CHS. 

Esta é uma oportunidade única para resolver um problema que, de longa data, tem prejudicado 

muito a investigação científica, conduzida com integridade ética, no campo das Ciências Humanas e Sociais, 

e estamos certos de contar com a sensibilidade de V.Sa. para sua solução.  

 

Cordialmente,  

Prof. Dr. Denis Roberto Zamignani 
Presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Docente do 
Mestrado Profissional em Análise do Comportamento Aplicada do Paradigma Centro de Ciências e 
Tecnologia do Comportamento.  
 
Profa. Dra. Deisy das Graças de Souza 
Professora Titular da Universidade Federal de São Carlos. Coordenadora do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Docente do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Educação  
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