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Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2019.
Ordem do dia ou Expediente: Análise de Mérito - Termo de Colaboração Técnico
Científica com o Instituto SELI. Interessado: Kate Oliveira Mamhy Kumada
Relator: Janaina de Souza Garcia
Contexto e Histórico:
O referido Termo de Colaboração Técnico Científica (TCTC) é proposto pela Prof.ª
Kate Mamhy Oliveira Kumada para desenvolvimento do projeto “Ensino de
metodologia científica para estudantes surdos do Ensino Médio: um projeto
interdisciplinar”. O projeto propõe o oferecimento de um curso de extensão sobre
Metodologia Científica para estudantes surdos do ensino médio do Instituto SELI,
colégio bilíngue Libras-Português de educação para surdos.
Avaliação:
O projeto engloba características de ensino, pesquisa e extensão, pois além do caráter
de ensino do curso de extensão, serão utilizados dados para as pesquisas da docente.
Não está previsto o envolvimento direto de recursos financeiros a o objetivo é que os
alunos do Instituto SELI venham à UFABC para as atividades. Como contrapartida o
Instituto SELI se disponibiliza a liberar seu espaço para atividades de estágio,
pesquisa e visitas didáticas e seu material para uso da docente e de seu grupo de
pesquisa, além de descontos em cursos de Libras para os alunos da UFABC
vinculados ao projeto.
O projeto prevê que os alunos participantes do curso serão observados e filmados
para posterior transcrição. Por envolver uma etapa de filmagem dos indivíduos
participantes, questiono se seria necessária a aprovação desde projeto e sua
metodologia pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC.
Ao avaliar o objetivo geral do projeto e demais etapas envolvidas, entendo que o
TCTC seja necessário e importante para tanto para a docente envolvida como para a
UFABC.
Conclusão:
Ao entender desta relatora a proposta apresenta mérito. A relatora é favorável à
aprovação do TCTC proposto. Com relação ao projeto, fica em aberto a
necessidade da consulta ao Comitê de Ética em Pesquisa para autorização da
filmagem dos envolvidos.
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