
A bioética e suas aplicações:
O programa traz o tema Bioética e suas aplicações no universo
científico-tecnológico e social, com o professor da UnB Volnei Garrafa,
coordenador da Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de
Brasília (Conexão Ciência – 04/09/2017).

UNESCO celebra 10 anos da Declaração Internacional sobre Bioética
e Direitos Humanos: 
Em vídeo lançado para comemorar os 10 anos da adoção da
Declaração Internacional sobre Bioética e Direitos Humanos, o
coordenador da cátedra de Bioética da UNESCO no Brasil e professor
da UnB, Dr. Volnei Garrafa, fala sobre o papel da Organização na
promoção de valores éticos e humanos na pesquisa científica (Unesco
– 19/10/2015).

Diálogos - Aspectos da Bioética:
Professor Volnei Garrafa, coordenador da Cátedra Unesco de Bioética
da UnB, entrevista o professor Jan Solbakk, da Universidade de Oslo
(Noruega) (UnBTV – 17 de setembro de 2014).

Ética em Pesquisa:
Entrevista do Programa Sala de Convidados com José Araújo Lima
Filho, coordenador adjunto da CONEP, Miriam Ventura da Silva,
advogada e docente de Bioética da UFRJ, e Sérgio Tavares de Almeida
Rego, médico e pesquisador da Fundação Osvaldo Cruz – Fiocruz
(Canal Saúde/Fiocruz - 14/03/2013).

ENTREVISTAS

Cidadania - Os Fundamentos da Bioética - Bloco 1:
Entrevista com o professor titular da cátedra de bioética da
Universidade de Brasília (UnB), Volnei Garrafa (TV Senado -
25/04/2014).
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Ceensp: Zika - a ética em pesquisas e em questões de gênero –
Débora Diniz (2/2):
Palestra da pesquisadora da Universidade de Brasília (UNB) Débora
Diniz no Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos, realizado
pela ENSP, que teve como tema 'Zika: a ética em pesquisas e em
questões de gênero' (Núcleo Audiovisual da Coordenação de
Comunicação Institucional (CCI/ENSP) – 04/04/2016).

Em debate, proposta que muda regras de pesquisas com seres
humanos – Parte 2:
Mudanças na instância de controle ético de pesquisas com seres
humanos previstas em projeto em análise no Senado (PLS 200/2015)
são discutidas na segunda parte do programa Entre Vistas da TV
Senado. Octávio Nunes, diretor da Interfarma, e Jorge Venâncio,
coordenador da Comissão Nacional de Ética (Conep), falam sobre o
tema (TV Senado – 26/07/2016).

ENTREVISTAS

Ceensp: Zika - a ética em pesquisas e em questões de gênero – Jorge
Venâncio (1/2):
Palestra de Jorge Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP), no Centro de Estudos Miguel Murat de
Vasconcellos, realizado pela ENSP, que teve como tema 'Zika: a ética
em pesquisas e em questões de gênero' (Núcleo Audiovisual da
Coordenação de Comunicação Institucional (CCI/ENSP) - 04/04/2016).

Simpósio de Ética e Integridade na Pesquisa - JORGE VENÂNCIO:
Apresentação de Jorge Venâncio no Simpósio de Ética e Integridade
na Pesquisa da UNESP sobre o direito ao medicamento pós estudo e
uso do placebo em pesquisas de medicamentos (Canal UNESP Oficial -
29/03/2016).
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Projeto de Lei 7.082
Descrição: Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), debate sobre o Projeto de Lei
nº 7.082, de 2017, que trata da pesquisa clínica com seres humanos e
institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres
Humanos.
Fonte: Jorge Alves Venâncio / Publicado em 30 de agosto de 2018.

PLS 200/2015
Descrição: Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), analisa o Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 200/2015.
Fonte: TV Senado / Publicado em 10 de novembro de 2015.

Proteção ao Participante de Pesquisa
Descrição: Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) explica a atuação do sistema
CEP/CONEP na proteção ao participante de pesquisa e na manutenção
de seus direitos frente a proposta do Projeto de Lei que tramita no
Congresso Nacional com o objetivo de desmontar esse sistema.
Fonte:  Conselho Nacional de Saúde - CNS / Publicado em 7 de
novembro de 2018.

VÍDEOS

PLS 200/2015
Descrição: Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em entrevista ao Programa
Cidadania da TV Senado, analisa o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
200/2015, que trata da participação de seres humanos em pesquisa
clínica.
Fonte:  TV Senado / Publicado em 19 de novembro de 2015.
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Proteção ao Participante de Pesquisa
Descrição: Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) apresenta dados estatísticos
sobre a avaliação de protocolos de pesquisa com participação de seres
humanos no Brasil e fala sobre a atuação efetiva da CONEP na
proteção do participante de pesquisa e de seus direitos.
Fonte: TV Senado / Publicado em 11 de julho de 2014.

Temas Diversos de Ética em Pesquisa no Brasil
Descrição: Dr.Paulo Henrique Condeixa de França, membro da
Conselho Nacional de Saúde (CONEP), aborda os princípios éticos da
pesquisa com seres humanos, com destaque para destacando diversos
temas.
Fonte: Unipar - Universidade Paranaense / Publicado em 29 de
setembro de 2016.
Obs: Material biológico, área temática especial, resolução CNS 510/16,
pagamento de participante de pesquisa, pesquisa com indígenas,
biobanco, biorrepositório, dentre outros assuntos.

PLS 200/2015
Descrição: Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), destaca o direito do
participante de pesquisa continuar a receber o medicamento após
encerramento da pesquisa, dentre outros direitos que também
apresentam alteração no projeto de Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
200/2015.
Fonte:  15ª Conferência Nacional de Saúde / Publicado em 13 de out de
2015.

VÍDEOS
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Ética na Pesquisa Clínica e Legislação Brasileira
Descrição: Evento “Ética na Pesquisa Clínica e Legislação Brasileira”,
ocorrido em 2014 na Semana de Pesquisa Clínica FIOCRUZ. Palestra de
Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (CONEP).
Fonte: RFPCFIOCRUZ / Publicado em 28 de outubro de 2014.

Integridade na Pesquisa
Descrição:  Simpósio de Ética e Integridade na Pesquisa, ocorrido na
UNESP Araraquara em 2016 – Mesa redonda sobre Integridade na
Pesquisa com a participação do Dr. Jorge Alves Venâncio, coordenador
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa(CONEP).
Fonte: Unesp Oficial / Publicado em 29 de março de 2016.

VÍDEOS
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