
 

 

 

Aditamento à nota do FCHSSALLA a respeito da nota do Comitê de Ética do FCHCSALLA. 

 

O FCHSSALLA vem a público esclarecer que, em sua nota de 09 de agosto de 2021, não mencionou o 

fato de, no dia 3 de agosto, o Deputado Orlando Silva ter requerido a retirada de tramitação de seu 

Voto em Separado, com despacho do Presidente da CCJC deferindo o pedido de retirada de sua 

tramitação.   

Este fato é um reconhecimento da justeza de nossos argumentos e agradecemos e ressaltamos que o 

deputado sempre foi um aliado intransigente na defesa da ciência no Brasil.   

Enfatizamos que a intenção da nota não era em nenhum momento constranger o mandato, como já 

indicado, um aliado essencial na luta pela defesa da ciência brasileira.   

A essencialidade da nota, na verdade, é a constatação de que as propostas de alteração acolhidas na 

audiência pública ocorrida com a CCJC em outubro de 2019 não foram incorporadas, especialmente o 

uso da palavra "clínicas" para definir as pesquisas com seres humanos no âmbito da Saúde.  

A comunidade científica composta por pesquisadores das Ciências Humanas, Sociais, Sociais 

Aplicadas, Letras, Linguística e Artes, com mais de 67 mil acadêmicos, caracteriza-se pela pluralidade 

de métodos e processos de investigação em que a grande maioria deles não se ajusta às diretrizes da 

CONEP. Isso não significa que protocolos éticos não sejam observados e cumpridos nas humanidades, 

mas reitera que inúmeros métodos de pesquisas são diferenciados e incompatíveis com protocolos 

instituídos por outras áreas de conhecimento. Nesse sentido, nossa luta tem sido pela desvinculação 

da CONEP, mesmo não sendo contrários à sua existência, visto que esta Comissão tem desempenhado 

relevante papel para as Ciências da Vida.  Estamos certos de que os parlamentares engajados com o 

desenvolvimento da ciência no Brasil irão se sensibilizar para tais diferenças, atendendo demandas e 

especificidades de nossa grande área.  Para tanto, ressaltamos a necessidade de a comunidade 

acadêmica CHSSALLA estar atenta à tramitação do PL 7.082 de 2017 e se engajar no debate.  
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