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RESOLUÇÃO Nº 12/2009

Dispõe sobre Ética na Pesquisa em Educação 
na Faculdade de Educação da UnB.

Considerando que  o tema  da ética  em pesquisa é  intrínseco  às  pesquisas  realizadas  no âmbito  da 
Faculdade de Educação o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, no uso de suas 
atribuições  legais  e  a  partir  de  decisão  do  Colegiado  do  Programa  em sua  57a reunião  ordinária, 
realizada em 11 de setembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Todas as pesquisas realizadas na Faculdade de Educação - que envolvam a participação direta 
de  crianças,  jovens  ou  adultos  -,  deverão  apresentar  um  termo  de  consentimento  dos  sujeitos 
participantes ou de seus responsáveis. 

§  1º  Esse  termo  deverá  conter  duas  partes.  1)  uma  carta  de  apresentação  do 
grupo/orientador/pesquisador explicitando os objetivos da pesquisa e contendo uma garantia de que o 
nome dos sujeitos participantes (entrevistados e/ou filmados) ou qualquer outro material que revele a 
sua  identidade  não  será  divulgado  sem  a  sua  permissão;  2)  um  termo  de  consentimento  livre  e 
esclarecido elaborado nos princípios que norteiam a resolução CNS 196/1996.

§ 2º Os termos de consentimento devidamente assinados deverão ser guardados pelo coordenador da 
pesquisa ou pelo orientador do aluno de graduação ou de pós-graduação por um prazo mínimo de cinco 
anos.

Art.  2º  - O  tema  ética  na  pesquisa  deverá  ser  abordado  nas  disciplinas  Pesquisa  em  Educação 
(graduação  e  pós-graduação)  e  Epistemologia  nas  Ciências  Humanas  e  Sociais  assim  como  nas 
atividades de orientação acadêmica (tais como projetos 3, 4, 5 e iniciação científica) de modo que passe 
a  se  constituir  como parte  integrante  do processo de formação do aluno de graduação ou de pós-
graduação.

Art. 3º - É de responsabilidade da Faculdade de Educação a aprovação e acompanhamento dos projetos 
de pesquisa desenvolvidos por seus professores, pesquisadores e alunos.



§  1º  -  Em  caso  de  dúvidas  dos  procedimentos  ferirem  os  princípios  de  liberdade,  privacidade  e 
confidencialidade dos sujeitos a serem pesquisados o orientando ou o orientador deverão apelar para 
uma instância  superior  a  ser designada pelo  coordenador  do programa ou departamento  ao qual  a 
pesquisa está vinculada.

Brasília, 11 de setembro de 2009.

Prof. Dr. Gilberto Lacerda dos Santos
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

em Educação – FE/UnB
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