CESP – Comitê de Ética e Segurança na Pesquisa
Promovendo a Educação Por Meio da Pesquisa!!
O Comitê de Ética e Segurança na Pesquisa é um conselho multidisciplinar,
formado por profissionais e um representante da comunidade (pai ou responsável),
ligado à Diretoria de Pesquisa e Produção Industrial (DPPI) da Fundação Liberato.

Objetivos:
O objetivo do CESP é contribuir para a qualificação da pesquisa realizada na
Liberato, verificando se as exigências legais, éticas e de segurança estão sendo
contempladas durante o processo de pesquisa. A pesquisa na Liberato é considerada
um processo educativo, no qual os alunos desenvolvem um conjunto complexo de
habilidades e competências. Ao divulgar e incentivar a necessidade de agregar esses
novos elementos aos procedimentos metodológicos, o CESP está atuando em sintonia
com a Visão, Missão e Princípios da Fundação que, relembrando, são: “Ser referência
como instituição pública de excelência na educação profissional. Promover a formação
integral de profissionais comprometidos com as exigências do seu tempo, baseado nos
princípios: ética, comprometimento, disciplina, busca de excelência, desenvolvimento
sustentável, valorização do ser humano, responsabilidade.”

Funções:
Revisar os Planos de Pesquisa (etapa de planejamento ou proposta de trabalho
de pesquisa), antes de serem executados. Por execução, entende-se a coleta
experimental de dados: a manipulação de materiais, substâncias, equipamentos,
aplicação de questionários / entrevistas e outros procedimentos práticos. O foco dessa
revisão é verificar se os alunos pesquisadores estão avaliando os possíveis riscos
envolvidos na execução de sua pesquisa e se estão prevendo a adoção de medidas de
proteção e segurança para si mesmos, para outros participantes da pesquisa, para o
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meio ambiente e para as instituições nas quais desenvolvem o trabalho. Verifica-se
também o cumprimento das normas legais e éticas necessárias em cada tipo específico
de pesquisa, de acordo com as diretrizes da Escola, o previsto na legislação brasileira e
nas regras internacionais da pesquisa científica.
Durante a revisão dos Planos de Pesquisa, o Comitê de Ética e Segurança pode,
quando julgar necessário, chamar os alunos para esclarecer detalhes da descrição
metodológica de sua proposta. O CESP analisa os possíveis riscos e indica a adoção de
procedimentos ou cuidados complementares, quando necessário. Uma vez
esclarecidos todos os aspectos necessários, o CESP autoriza a execução da pesquisa. A
aprovação/autorização do CESP representa o aval da instituição (Fundação Liberato)
para que a etapa de execução da pesquisa seja iniciada.
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