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RESOLUÇÃO REITORIA Nº 013 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Dispõe sobre o Regimento Interno do Comitê de 
Ética no uso de animais da Universidade Alto Vale 
do Rio do Peixe (CEUA-UNIARP) 

 
 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

UNIARP, no uso de suas atribuições,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, inciso XIX, do Regulamento 

Geral da UNIARP, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Homologar administrativamente, ad referendum de deliberação do 

CONSUN, o Regimento Interno do Comitê de Ética no uso de animais da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (CEUA-UNIARP), conforme documento 

anexo. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 
Reitor da UNIARP 

 

 
De acordo: 

Neoberto Geraldo Balestrin 

Presidente Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP 
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (CEUA-UNIARP) 

 

Dispõe sobre a composição, competência, organização e 

funcionamento da Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º - Constituída em 01 de fevereiro de 2019 pela Portaria Reitor/ UNIARP nº 

010/2019 da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a Comissão de Ética no 

Uso de Animais da Universidade alto Vale do Rio do Peixe (CEUA - UNIARP), é 

um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo 

e educativo, criado para atender as questões éticas que envolvam animais para 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, em observância das normas éticas e 

das legislações nacionais e internacionais, das quais o Brasil é signatário, quanto 

ao uso de animais. 

§ 1º O disposto neste Regimento aplica-se aos animais das espécies 

classificadas como Filo Chrodata, sub filo Vertebrata, com exceção de seres 

humanos contemplados em comitê específico. 

§ 2º Para fins deste regimento, são consideradas como atividades de pesquisa 

todas aquelas relacionadas com ciência básica, ciência aplicada e 

desenvolvimento tecnológico com uso de animais.  

§ 3º Para fins deste regimento, atividades de ensino são todas aquelas 

relacionadas às ciências médicas, biológicas e agrárias, para a visualização de 

fenômenos fisiológicos e/ou comportamentais, inclusive aquisição de habilidades 

cirúrgicas e zootécnicas, que envolvam animais.  
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§ 4º Para fins deste regimento, atividades de extensão são todas aquelas 

relacionadas às atividades não previstas pelas ações regulares de ensino, 

indissociáveis do ensino e da pesquisa.  

§ 5º As práticas zootécnicas relacionadas à agropecuária, sem caráter 

experimental, são desconsideradas como atividades de pesquisa.  

§ 6º Práticas zootécnicas, com propósito de ensino, pesquisa e/ou extensão que 

envolvam animais, no âmbito da UNIARP, estão incluídas entre os 

procedimentos que necessitam de análise por esta CEUA.  

§ 7º Levando em consideração o experimento que utilize animais silvestres, 

todos e quaisquer exemplar deverá ser capturado por equipe multidisciplinar (01 

veterinário e 02 biólogos) especializados baseando-se em metodologias já 

utilizadas por pesquisadores. Outrem, quando não mais utilizado o espécime 

deverá ser reintroduzido de forma gradativa, sendo uma readaptação em área 

fechada (in natura) posteriormente acompanhado por monitoramento via satélite 

em área protegida (parque, Unidades de Conservação, etc.) sendo por mais um 

mês. 

§ 8º A CEUA-UNIARP ficará vinculada à Pró Reitoria de Pesquisa, que deverá 

fornecer o necessário suporte administrativo para o seu adequado 

funcionamento. 

 

Art. 2º - A CEUA-UNIARP tem por finalidade cumprir e fazer cumprir, no âmbito 

da UNIARP e nos limites de suas atribuições, o disposto na Lei no 11.794, de 8 

de outubro de 2008, em seu Decreto regulamentador 6.899, de 15 de julho de 

2009, e nas resoluções normativas do CONCEA (Conselho Nacional de Controle 

de Experimentação Animal), caracterizando-se a sua atuação como educativa, 

consultiva, de assessoria e fiscalização nas questões relativas à matéria de que 

trata este Regimento. 

 

Art 3º A CEUA-UNIARP exerce as funções de conscientizar servidores e 

estudantes acerca dos princípios éticos na utilização e manutenção de animais, 
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bem como analisar projetos, protocolos de ensino e outros, emitir parecer e 

expedir certificados, monitorar e fiscalizar, com base nos princípios éticos e na 

legislação vigente relativas às atividades que envolvam animais.  

 

CAPÍTULO II 

 DA COMPOSIÇÃO E REGISTRO 

 

Art 4º - A CEUA-UNIARP terá composição multidisciplinar e multiprofissional, e 

será constituída por cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica e 

notório saber, de nível superior, graduado ou pós-graduado, e com destacada 

atividade profissional nas áreas relacionadas ao escopo da Lei nº 11.794/2008, 

a qual dispõe sobre procedimentos para uso científico de animais devendo incluir 

necessariamente pesquisadores, docentes da UNIARP com experiência no uso 

de animais em pesquisa ou ensino, sendo no mínimo 50% pertencentes ao 

quadro de pessoal com regime de trabalho 40 horas/semanais e estar integrada 

por nove membros titulares e um suplente, de acordo com a legislação vigente, 

devendo ser composta por:  

I - médicos veterinários e biólogos;  

II - docentes e pesquisadores na área específica, que utilizam animais no ensino 

ou pesquisa científica;  

III - 1(um) representante de sociedade protetora de animais legalmente 

constituída no país, na forma do regulamento;  

§ 1º A CEUA/UNIARP deverá apresentar em sua composição, ao menos um 

médico veterinário, um biólogo, um docente pesquisador na área e um 

representante da sociedade protetora de animais.  

§ 2º Os membros da CEUA/UNIARP serão designados pela Reitoria/UNIARP, 

respeitadas as recomendações dispostas nas normas vigentes.  

§ 3º O representante descrito no item III do Artigo 4º, será indicado pela 

sociedade protetora de animais e designado pelo Reitor da UNIARP. 
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§ 4º A CEUA/UNIARP poderá recorrer a membros “ad hoc”, pertencentes ou não 

à instituição, para assessoria, observada a sua competência técnica e científica, 

para elaboração de parecer específico ou prestar eventuais esclarecimentos 

técnicos, por escrito, a comissão, quando por esta for solicitado.  

§ 5º Os representantes referidos no caput deste artigo terão, um suplente 

escolhido ou indicado da mesma forma que o membro titular, para substituí-los 

nas suas faltas e impedimentos e que, em caso de vacância, a qualquer época, 

completará o seu mandato.  

§ 6º Os representantes da CEUA/UNIARP serão nomeados por Ato do Reitor.  

 

Art 5º- A CEUA/UNIARP deverá estar registrada junto aos órgãos competentes, 

conforme legislação vigente.  

 

Art 6º - A duração do período de mandato dos membros da CEUA/UNIARP será 

de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução por igual período, devendo 

ocorrer renovação de pelo menos um terço dos membros a cada mandato.  

 

Art 7º - A CEUA/UNIARP será dirigida por um coordenador, escolhido entre seus 

pares.  

 

Art 8º - A CEUA terá apoio de secretaria, que elaborará as atas das reuniões e 

cuidará do expediente da Comissão. 

 

Art 9º - Serão excluídos os membros da comissão que deixarem de comparecer, 

sem justificativa formal segundo critérios estabelecidos pela CEUA/UNIARP a 3 

(três) reuniões ordinárias consecutivas, ou 5 (cinco) alternadas, durante o ano.  

§ 1º Serão justificativas aceitas pela CEUA/UNIARP, os casos de doença e caso 

de representação do UNIARP ou de autoridades em eventos de relevância 

acadêmica e institucional. Os casos omissos serão analisados em reunião 

ordinária da CEUA/UNIARP.  
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§ 2º No caso de vacância de qualquer membro integrante da CEUA/UNIARP, o 

mesmo será substituído por suplente, ou por nova indicação na ausência de um 

suplente.  

 

Art 10 - Membros que necessitem de afastamento temporário, superior a 90 

(noventa) dias, deverão encaminhar à secretaria da CEUA/UNIARP, uma 

solicitação apresentando o período de afastamento e o motivo.  

 

Art. 11 - O tempo máximo de afastamento será de 180 (cento e oitenta) dias.  

 

CAPÍTULO III 

 DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO 

 

Art. 12 - Compete à CEUA/UNIARP:  

I - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei 

11.794, de 8 de outubro de 2008, nas Resoluções Normativas do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), e nas demais normas 

aplicáveis;  

II - examinar, previamente, os protocolos experimentais ou pedagógicos 

aplicáveis aos procedimentos a serem realizados no âmbito da UNIARP, que 

envolvam animais para verificar sua compatibilidade com a legislação aplicável;  

III - manter cadastro atualizado dos protocolos em execução ou realizados, na 

instituição, com conhecimento ao Conselho Nacional de Controle e 

Experimentação Animal - Concea pelos meios oficiais recomendados;  

IV - manter cadastro dos respectivos responsáveis na instituição por  

V - protocolos experimentais ou pedagógicos que incluem animais em atividades 

de ensino, pesquisa e extensão;  

VI - emitir parecer consubstanciado por escrito sobre os Protocolos de Pesquisa, 

de Ensino e de Extensão que envolvam animais no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias após o recebimento do protocolo devidamente instruído;  
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VII - manter a guarda confidencial de todas as informações referentes aos 

processos a ela submetidos pelo prazo de 5 (cinco) anos;  

VIII - divulgar normas e tomar decisões sobre procedimentos e protocolos em 

consonância com as normas em vigor;  

IX - supervisionar e sugerir melhorias nas instalações de pesquisa, os 

laboratórios de aula prática, bem como os locais destinados à criação/alojamento 

dos animais cadastrados ou de instituições associadas onde se realizam as 

atividades inerentes aos processos protocolados na CEUA/UNIARP, com vistas 

a garantir funcionamento e a adequação das instalações de sua 

responsabilidade, dentro dos padrões e normas definidas pelo Concea;  

X - receber denúncias de maus-tratos a animais no âmbito da UNIARP;  

XI - notificar imediatamente ao Concea e às autoridades sanitárias, a ocorrência 

de qualquer acidente com animais e fornecer informações que permitam ações 

saneadoras; XII - determinar a paralisação de qualquer procedimento ou 

atividade em desacordo com a legislação aplicável até que a irregularidade seja 

sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis;  

XIII - investigar acidentes ocorridos no curso das atividades de criação, pesquisa 

e ensino e enviar o relatório respectivo ao Concea, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data do evento;  

XIV - avaliar a adequação da qualificação e a experiência do pessoal envolvido 

às atividades de criação, ensino e pesquisa científica, de modo a garantir a 

inclusão adequada dos animais nos projetos de acordo com a legislação vigente;  

XV - decidir pela continuidade, modificação ou suspensão do protocolo, ao 

observar ou receber denúncias de irregularidades no decorrer do processo;  

§ 1º Das decisões proferidas pela CEUA/UNIARP cabe recurso, sem efeito 

suspensivo, ao Concea. 

§ 2º Os membros da CEUA/UNIARP devem obrigatoriamente resguardar os 

direitos de propriedade intelectual e segredo industrial, sob pena de 

responsabilidade.  

I - expedir certificados que se fizerem necessários no âmbito de suas atribuições;  
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II - solicitar e manter relatório final dos projetos registrados na CEUA/UNIARP 

concluídos na UNIARP;  

III - desempenhar papel consultivo, educativo e de orientação para fomentar a 

reflexão em torno da ética na ciência sobre os procedimentos no emprego de 

técnicas para a redução do número e atenuação de sofrimento de animais 

envolvidos nas atividades;  

IV - Assegurar que suas recomendações e as do Concea sejam observadas 

pelos profissionais envolvidos nas atividades registradas;  

V - incentivar a adoção dos princípios de refinamento, redução e  

VI - consultar formalmente o Concea sobre assuntos de seu interesse, quando 

julgar necessário;  

VII - propor alterações no seu Regimento Interno  

 

Seção I 

Das Atribuições e Responsabilidades dos Membros da Comissão 

 

Art. 13 - São atribuições do Coordenador da CEUA: 

I – convocar e presidir as reuniões da CEUA, com direito a voto. 

II – elaborar calendário mensal de reuniões; 

III – organizar relatórios e enviá-los aos órgãos competentes; 

IV – executar as deliberações da CEUA; 

V – constituir comissões para assuntos específicos; 

VI – indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e emissão de 

pareceres necessários à consecução da finalidade da comissão; 

VII – solicitar, à Reitoria, a exclusão e substituição de membro que faltar a mais 

de três reuniões consecutivas ou a cinco reuniões alternadas da CEUA durante 

o ano, sem ter apresentando, ao Coordenador, justificativa por escrito da sua 

ausência; 

VIII – representar a CEUA ou indicar substituto em congressos, fóruns, simpósios 

ou outras atividades relacionadas à atuação da Comissão. 
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Art. 14 - São atribuições do Vice Coordenador da CEUA: 

I – exercer as competências previstas no artigo anterior, nos impedimentos ou 

afastamentos do titular; 

II – auxiliar o coordenador no desempenho de suas funções. 

 

Art. 15 - São deveres dos membros da CEUA: 

I – participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, quando convocados; 

II – relatar os Protocolos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em reunião da 

comissão; 

III – proferir voto ou parecer e manifestar-se a respeito de matérias em 

discussão; 

IV – assegurar o sigilo sobre o assunto de que trata o Protocolo de Pesquisa ou 

Ensino e sobre os resultados dos pareceres, sob pena de responsabilidade 

pessoal. 

V – em caso do Titular ficar impossibilitado de relatar seu Parecer em Reunião 

deverá contatar o membro suplente para substituí-lo. 

 

Art. 16 - São atribuições dos professores e ou pesquisadores responsáveis por 

projetos de ensino ou pesquisa que envolvam animais: 

I – submeter à CEUA o Protocolo Pedagógico de Pesquisa ou de Ensino 

devidamente instruído, aguardando o pronunciamento da Comissão, antes de 

iniciar as atividades; 

II – solicitar à CEUA uma emenda ou extensão do projeto, devidamente 

justificada, caso haja necessidade de alterar e ou estender o projeto; 

III – elaborar e apresentar os relatórios parciais e final à CEUA dentro do prazo 

pré-estabelecido; 

IV – manter os arquivos por 5 anos; 

V – encaminhar justificativa à CEUA, caso haja a necessidade de interromper a 

execução 
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do projeto. 

Parágrafo único. Toda alteração no projeto original implicará em submissão ao 

CEUA. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 17 - A CEUA deverá reunir-se ordinariamente uma vez por mês, ou 

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do coordenador 

ou da maioria simples dos seus membros. 

§ 1.º No impedimento do titular, automaticamente será convocado o respectivo 

membro suplente. 

§ 2.º Os membros serão convocados para reunião extraordinária com, no 

mínimo, 48 horas de antecedência. 

 

Art. 18 -  No início de cada ano, será publicado o calendário de atividades. 

 

Art. 19 - As reuniões da CEUA seguirão o seguinte protocolo: 

I – verificação da presença e existência de quorum; 

II – abertura dos trabalhos pelo coordenador e, em caso de sua ausência, pelo 

Vice Coordenador; 

III – votação da ata da reunião anterior; 

IV – comunicações breves e franqueamento da palavra 

V – leitura dos pareceres e despacho do expediente; 

Parágrafo único. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a 

CEUA, por voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo, 

bem como propor a inclusão de novas matérias a pedido justificado de seus 

membros. 
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Art. 20 - A CEUA só poderá deliberar com a presença de, no mínimo, metade 

mais um de seus membros, com direito a voto. 

§ 1.º Verificada a falta de quórum, após 30 (trinta) minutos da hora determinada 

para o início da reunião, em primeira convocação, será lavrado termo de 

encerramento da lista do livro de presença, a ser assinado pelo coordenador. 

 

Art. 21 - A CEUA não analisará ou emitirá qualquer parecer referente a projetos 

já executados ou em andamento. 

 

Art. 22 - O parecer emitido pelo relator sobre cada Protocolo será apreciado e 

votado em reunião plenária. 

 

Art. 23 - Todas as reuniões serão registradas em forma de atas e, após 

apreciação e aprovação dos membros do comitê na reunião subsequente, as 

atas serão assinadas por todos os membros e devidamente arquivadas na 

secretaria da CEUA. 

 

Art. 24 - Os pareceres emitidos pelos relatores serão enviados aos interessados. 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 25 - O docente e ou pesquisador responsável por Protocolo de Ensino ou 

Pesquisa que envolva o uso de animais deverá preencher o Formulário 

Unificado, preliminarmente à execução do mesmo. 

§ 1.º Os Protocolos de Ensino ou de Pesquisa submetidos à CEUA deverão 

conter todas as informações e documentos solicitados no formulário a que se 

refere o caput deste artigo, sob pena de não serem analisados. 
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§ 2.º Os Protocolos de Ensino ou de Pesquisa sujeitos à análise da CEUA 

deverão ser preenchidos conforme modelos disponíveis na página da 

CEUA/UNIARP, em português, juntamente com os seguintes documentos: 

I – folha de rosto devidamente preenchida com assinatura em cor azul (cópia 

anexada em pdf); 

II – Protocolo Unificado para Uso de Animais na Pesquisa ou Ensino, 

devidamente preenchido (formulário em pdf); 

III – Termo de Responsabilidade do solicitante, devidamente preenchido 

conforme modelo disponibilizado pela CEUA, com assinatura em cor azul (cópia 

anexada em pdf); 

VI – Declaração de conflito de interesse devidamente assinada em cor azul, para 

protocolo de pesquisa (cópia anexada em pdf); 

VII – quando houver procedimentos clínicos, cirúrgicos ou de eutanásia dos 

animais, declaração do Médico Veterinário responsável de que tal procedimento 

será realizado em 

conformidade com as normas vigentes, com assinatura em cor azul e 

identificação do número do registro no CRMV (cópia anexada em pdf); 

VIII – cópia impressa e assinada do projeto, na íntegra, de pesquisa e ou ensino. 

Parágrafo único. Todos os documentos relacionados neste artigo devem ser 

impressos, assinados e entregues à CEUA via e-mail ceua.uniarp.edu.br.  

 

Art. 26 - Os Protocolos, analisados pela CEUA, poderão enquadrar-se em uma 

das seguintes modalidades: 

I – Projeto aprovado; 

II – Projeto aprovado com recomendações, quando houver falha sem impeditivo 

ético; 

III – Projeto com pendências, quando houver falha com impeditivo ético; 

IV – Projeto não aprovado. 

§ 1.º Consideram-se autorizados para execução os projetos aprovados pela 

CEUA. 
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§ 2.º Se o Protocolo for posto em diligência, o responsável terá o prazo de, no 

máximo, 30 (trinta) dias após tomar conhecimento, para realizar as correções ou 

proceder às justificativas necessárias à nova análise pela CEUA, sendo retirado 

definitivamente de pauta e arquivado, caso não haja manifestação dentro deste 

prazo estipulado. 

§ 3.º Quando o Protocolo for enquadrado como não aprovado, o responsável 

será informado das razões que fundamentaram a decisão da CEUA, mediante 

correspondência específica e fornecerá cópia do recibo, que deverá ser anexada 

aos respectivos autos. 

 

Art. 27 - Caso uma aula prática, envolvendo o uso de animais, venha a ser 

ministrada para mais de uma turma e ou disciplina, e por vários professores, a 

respectiva Unidade deverá designar um docente responsável, que submeterá à 

CEUA o Protocolo de Ensino da referida aula prática. 

Parágrafo único. No caso de aprovação do Protocolo, os demais professores 

poderão ministrar a aula prática, desde que exista certidão emitida pela 

Coordenação Administrativa da Unidade, vinculando os professores e ou 

pesquisadores à atividade de ensino. 

 

Art. 28 - Fica prevista a possibilidade de aprovação de projetos ad referendum 

pelo Coordenador da CEUA, ou legítimo substituto, em casos em que haja 

justificativa plausível, e diante de um parecer de um de seus membros ou 

consultor ad hoc, devendo ser, na primeira oportunidade, homologado pela 

plenária da CEUA. 

 

Art. 29 - A aprovação de um Protocolo de pesquisa ou ensino terá a validade 

proposta no cronograma de execução do mesmo, podendo ser suspenso ou 

revogado, a qualquer momento, caso sejam constatadas irregularidades na sua 

execução. 
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Art. 30 - Os Protocolos de Pesquisa serão registrados e classificados por ordem 

cronológica de entrada, sendo distribuídos aos membros relatores de forma 

aleatória e igualitária. Caberá ao parecerista informar sobre eventuais conflitos 

de interesse diante do projeto a ser avaliado. 

 

Art. 31 - Os integrantes da CEUA deverão se isentar de tomada de decisão 

quando diretamente envolvidos na pesquisa em análise, não sendo permitida 

sua presença no momento da avaliação em reunião. 

 

Art. 32 - Os integrantes da CEUA deverão ter total independência na tomada de 

decisões no exercício das suas funções, mantendo, sob caráter confidencial, as 

informações recebidas, não podendo sofrer qualquer tipo de pressão por parte 

dos superiores hierárquicos ou pelos interessados em determinada pesquisa, 

devendo isentar-se de envolvimento financeiro e não estarem submetidos a 

conflitos de interesse. 

 

Art. 33 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 

compreende os aspectos éticos e legais. 

 

Art. 34 - Uma vez aprovado o projeto, a CEUA passa a ser corresponsável, no 

que se refere aos aspectos éticos da atividade de ensino ou pesquisa, no limite 

do descrito no projeto. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS RECURSOS 

 

Art. 35 - Das decisões da CEUA, cabe recurso ao CONCEA (§ 3º do art. 10 da 

lei n.o 11.794 de 08 de outubro de 2008). 
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CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 36 - Constatada a prática de qualquer procedimento dissonante do que foi 

aprovado no ato de submissão do respectivo Protocolo de Ensino ou de 

Pesquisa, a CEUA determinará a paralisação imediata da execução do 

Protocolo, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, até que a irregularidade 

seja sanada. 

 

Art. 37 - Ao responsável por projeto que tenha obtido parecer desfavorável ou 

cuja autorização para a execução tenha sido suspensa ou revogada, será 

vedada a realização do projeto de pesquisa, sob pena das medidas 

administrativas e ou judiciais cabíveis. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 38 - A CEUA observará o recesso estabelecido no calendário dos Cursos 

de Graduação da Universidade, salvo em caso de convocação extraordinária. 

 

Art. 39 - A CEUA adaptará suas normas de funcionamento às resoluções do 

CONCEA ou de outro órgão legalmente constituído que venha a sucedê-lo. 

 

Art. 40 - Os casos omissos serão dirimidos pela CEUA. 

 

Art. 41 - O presente Regimento somente poderá ser alterado em reunião 

convocada para este fim, com a aprovação de pelo menos dois terços dos seus 

membros. 
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Art. 42 - Este regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação nos órgãos 

competentes da UNIARP e consequente publicação. 
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ANEXOS  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUBMISSÃO  

DOS PROJETOS AO CEUA 
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FORMULÁRIO UNIFICADO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA USO DE ANIMAIS EM ENSINO/PESQUISA OU DESENVOLVIMENTO 

DE RECURSOS DIDÁTICOS CEUA/UNIARP 

 
 (Resolução Normativa Concea nº 27, de 23.10.2015) 

 
 
PROTOCOLO PARA USO DE ANIMAIS 

USO EXCLUSIVO DA CEUA 

PROTOCOLO No  

RECEBIDO EM: ____/____/______ 

 
Obs.: Todos os campos devem ser preenchidos. Em caso de não se aplicar, 
preencher "não se aplica". 
 

1. FINALIDADE 
 

Ensino                                    Graduação  

                                                                                                              Pós 
Graduação 

 

Desenvolvimento de recursos 
didáticos: 

  

Outros:  Quais? 
_____________________________ 

 
Período da atividade: 
 
Início: ...../..../....   Término: ..../..../.... 
 
2. QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 
 
2.1 Área e subárea do conhecimento:_______________________ 
Lista das áreas do conhecimento disponível em: 
http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm . 
 

2.2 Disciplina: 

 

 
2.3 Tema do projeto/aula: 

 

http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm
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2.4 Objetivos do projeto/aula: 

 

 
2.5 Justificativa/Relevância para o projeto/aula. (Existe método alternativo 
adequado ao modelo proposto no projeto/aula?). 
 

 

 
Item 2.5 - Obs. 1ª. A justificativa deverá conter as bases científicas para o estudo, 
aula ou treinamento proposto, particularmente os dados prévios in vitro e in vivo 
que justifiquem a experimentação em animais. Dados prévios obtidos em 
modelos in vitro ou in silico devem ser incluídos na justificativa para a utilização 
de animais. A simples ausência de estudos prévios com animais não é 
justificativa suficiente para sua utilização. Deverá ser incluído o "estado da arte" 
para permitir a avaliação se projetos similares já foram realizados e assim evitar 
duplicação de resultados e utilização desnecessária de animais. 
Item 2.5 - Obs. 2ª. O potencial impacto da utilização dos animais para o avanço 
do conhecimento científico, a saúde humana, e/ou a saúde animal devem ser 
incluídos neste item. Deve ficar claro que os benefícios potenciais da atividade 
envolvendo animais em pesquisa ou ensino se sobrepõem às consequências 
negativas da experimentação animal. 
 
2.6. Metodologia proposta (descrever materiais e métodos): 
 

 

 
3. RESPONSÁVEL 
 

Nome completo  

Instituição  

Unidade  

Departamento/Disciplina  

Telefone  

E-mail  

 
4. COLABORADORES (Docentes, técnicos e monitores) 
 

Nome completo  

Instituição  

Nível acadêmico  
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*Experiência prévia 
(anos) 

 

Treinamento 
(especificar) 

 

Telefone  

E-mail  
*nos procedimentos descritos no protocolo do projeto. 
 
Utilize esta tabela para o preenchimento de um colaborador. Copie, cole e preencha a tabela, 
quantas vezes forem necessárias, até que todos os colaboradores sejam contemplados. 
 

5. RESUMO DO PROJETO/AULA 
 

 

 
6. MODELO ANIMAL 
 
Espécie ou grupo taxonômico (nome vulgar, se existir): 
_________________________________ 
 
Justificar o uso dos procedimentos e da espécie animal ou grupo taxonômico. 
 

 
 

 
Item 6 - O responsável deve justificar a espécie ou grupo taxonômico e os 
procedimentos a serem empregados em função do sistema biológico a estudado. 
A opção por um determinado modelo animal deve ter consistência científica e 
não ser influenciada por conveniência ou orçamento. 
 
6.1 PROCEDÊNCIA 
 

Biotério, fazenda, aviário, 
etc. 

 

Localização  

 

Animal silvestre   Número da solicitação ou autorização do SISBIO: 
__________ 

 

Outra procedência?   Qual? 
________________________________ 

 

O animal é geneticamente 
modificado? 

 
Número do CQB: 
_____________________ 
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Item 6.1 - Obs. 1ª: A autorização da CEUA não requer a existência de licença 
prévia de outras instituições. Entretanto, o responsável deve obter todas as 
autorizações legais cabíveis que a natureza do projeto exigir antes do início das 
atividades com animais como, por exemplo, autorizações de instituições como 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, Fundação do Nacional do Índio - 
FUNAI, Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético - CGEN, Coordenação Geral da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança - CTNBio, Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade - ICMBio dentre outras.  
Item 6.1 - Obs. 2ª: O proponente deve priorizar a obtenção de animais de 
fornecedores credenciados no CONCEA. A aquisição de animais de 
fornecedores não credenciados deve ser devidamente justificada, observando-
se, neste caso, o disposto na Resolução Normativa nº 26 de 29 de setembro de 
2015. A CEUA da instituição de ensino ou de pesquisa científica credenciada no 
CONCEA, que compra ou recebe animais de estabelecimento comercial ou de 
produtor local, que não possui como objetivo principal produzir ou manter 
animais para atividades de ensino ou pesquisa, deverá manter cadastro desse 
fornecedor, mediante registro do nome do proprietário, do endereço do 
respectivo estabelecimento e do CNPJ, ou CPF, quando for o caso, nos termos 
do § 1º do art. 1º da RN nº 26, de 2015 (DOU de 02/10/2015, Seção 1, p.10). 
 
6.2 TIPO E CARACTERÍSTICA 
 

Espécie Linhagem Idade 
Peso 

aprox. 

Quantidade 

M F 
Subtota

l 

Anfíbio**       

Ave**       

Bovino       

Bubalino       

Cão       

Camundongo 
heterogênico 

      

Camundongo 
isogênico 

      

Camundongo 
Knockout 

      

Camundongo 
transgênico 
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Caprino       

Chinchila 
Cobaia 

      

Cobaia       

Coelhos       

Equídeo       

Espécie silvestre 
brasileira* 

      

Espécie silvestre 
não-brasileira* 

      

Gato       

Gerbil       

Hamster       

Peixe**       

Primata não-
humano* 

      

Rato 
heterogênico 

      

Rato isogênico       

Rato Knockout       

Rato transgênico       

Réptil**       

Suíno       

Outra       

    TOTAL:  

 
* No caso de animais silvestres de vida livre, quando não for possível estimar o 
quantitativo, o número de animais efetivamente utilizados deverá constar no 
Relatório Anual da CEUA, assim como as demais informações constantes desta 
tabela.  
** Animais cativos. 
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6.3 MÉTODOS DE CAPTURA (somente em caso de uso de animais 
silvestres) 
 

 

 
Item 6.3 - Obs.: Deve incluir não somente a descrição detalhada dos 
equipamentos utilizados na captura como também estratégias para minimizar o 
estresse sofrido pelo animal capturado inclusive durante eventual transporte, 
manipulação e marcação. Animais deverão ser soltos na mesma região de 
captura e nas mesmas condições nas quais foram capturados, conscientes e 
alertas. 
 
6.4 GRAU DE INVASIVIDADE*: ______ (1, 2, 3 ou 4) 
 
* GRAU DE INVASIVIDADE (GI) - definições segundo o CONCEA 
GI1 = Experimentos que causam pouco ou nenhum desconforto ou estresse (ex.: 
observação e exame físico; administração oral, intravenosa, intraperitoneal, subcutânea, ou 
intramuscular de substâncias que não causem reações adversas perceptíveis; eutanásia por 
métodos aprovados após anestesia ou sedação; deprivação alimentar ou hídrica por períodos 
equivalentes à deprivação na natureza). 
GI2 = Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de leve intensidade (ex.: 
procedimentos cirúrgicos menores, como biópsias, sob anestesia; períodos breves de contenção 
e imobilidade em animais conscientes; exposição a níveis não letais de compostos químicos que 
não causem reações adversas graves).    
GI3 = Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de intensidade 
intermediária (ex.: procedimentos cirúrgicos invasivos conduzidos em animais anestesiados; 
imobilidade física por várias horas; indução de estresse por separação materna ou exposição a 
agressor; exposição a estímulos aversivos inescapáveis; exposição a choques localizados de 
intensidade leve; exposição a níveis de radiação e compostos químicos que provoquem prejuízo 
duradouro da função sensorial e motora; administração de agentes químicos por vias como a 
intracardíaca e intracerebral). 
GI4 = Experimentos que causam dor de alta intensidade (ex.: indução de trauma a animais 
não sedados). 

 
Os materiais biológicos destes exemplares serão usados em outros projetos? 
Quais? Se já aprovado pela CEUA, mencionar o número do protocolo. 
 

 

 
6.5 CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS 
 
 Alimentação 
 Fonte de água (filtrada; clorada; autoclavada; destilada/deionizada) 

 Lotação - Número de animais/área 
 Exaustão do ar: sim ou não 
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Comentar obrigatoriamente sobre os itens acima e as demais condições que 
forem particulares à espécie. 
 

 
 
 
 

Local onde será mantido o animal: 
 

Biotério, fazenda, aviário, 
etc. 

 

Localização  

 
Item 6.6 - Obs.: A estrutura física de alojamento dos animais deve estar de 
acordo com o Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais 
em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica do CONCEA. A densidade 
populacional, temperatura, tipo de forração, manejo dos animais, tipo e tamanho 
do alojamento entre outros devem contemplar adequada para a espécie, 
linhagem, genótipo e comportamento do animal e o procedimento experimental 
proposto. 
 
Ambiente de alojamento: 
 

Gaiola   Jaula   Baia   Outros: 
_________________________ 

 
Número de animais por gaiola/galpão: 
___________________________________________ 
 
Tipo de cama (maravalha, estrado ou outro): 
______________________________________ 
 
7. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS DO PROJETO/AULA 
 
7.1 ESTRESSE/DOR INTENCIONAL NOS ANIMAIS 
 

Não   Sim   Curto  

 Longo  

 

(Se “sim”, JUSTIFIQUE.) 
ESTRESSE: 
DOR: 
RESTRIÇÃO HÍDRICA/ALIMENTAR: 
OUTROS: 
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7.2 USO DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS 
 

Não   Sim   

 

Fármaco  

Dose (UI ou mg/kg)  

Via de 
administração 

 

Utilize esta tabela para o preenchimento de um fármaco. Copie, cole e preencha a tabela, 
quantas vezes forem necessárias, até que todos os fármacos sejam contemplados. 
 
No campo “fármaco”, deve-se informar o(s) nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) com suas 
respectivas Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional 
(DCI). 
 

(Em caso de não-uso, JUSTIFIQUE.) 
 
 

 
7.3 USO DE RELAXANTE MUSCULAR 
 

Não   Sim   

 

Fármaco  

Dose (UI ou mg/kg)  

Via de 
administração 

 

Utilize esta tabela para o preenchimento de um fármaco. Copie, cole e preencha a tabela, 
quantas vezes forem necessárias, até que todos os fármacos sejam contemplados. 
 
No campo “fármaco”, deve-se informar o(s) nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) com suas 
respectivas Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional 
(DCI). 
 

7.4 USO DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS 
 

Não   Sim   

 
Justifique em caso negativo: 
 

 

 

Fármaco  

Dose (UI ou mg/kg)  
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Via de 
administração 

 

Frequência  
Utilize esta tabela para o preenchimento de um fármaco. Copie, cole e preencha a tabela, 
quantas vezes forem necessárias, até que todos os fármacos sejam contemplados. 
 
No campo “fármaco”, deve-se informar o(s) nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) com suas 
respectivas Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional 
(DCI). 

 
7.5 IMOBILIZAÇÃO DO ANIMAL 
 

Não   Sim   

 
Indique o tipo em caso positivo: 
 

 

 
7.6 CONDIÇÕES ALIMENTARES 
 
7.6.1 JEJUM: 
 

Não   Sim   

 
      Duração em horas: 
________________ 
7.6.2 RESTRIÇÃO HÍDRICA: 
 

Não   Sim   

 
      Duração em horas: 
________________ 
7.7 CIRURGIA 
 

Não   Sim   

 

Única   Múltipla   

 
Qual(is)? 
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No mesmo ato cirúrgico ou em atos diferentes? 
_____________________________________ 
7.8 PÓS-OPERATÓRIO 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PÓS-OPERATÓRIO 
 

Nome completo  

Instituição  

Unidade  

Departamento  

Telefone  

E-mail  

 
7.8.1 OBSERVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO 
 

Não   Sim   

 
Período de observação (em horas): __________ 
 
7.8.2 USO DE ANALGESIA  
 

Não   Sim   

Justificar o NÃO-uso de analgesia pós-operatório, quando for o caso: 
 

 

 

Fármaco  

Dose (UI ou mg/kg)  

Via de 
administração 

 

Frequência  

Duração  
Utilize esta tabela para o preenchimento de um fármaco. Copie, cole e preencha a tabela, 
quantas vezes forem necessárias, até que todos os fármacos sejam contemplados. 
 
No campo “fármaco”, deve-se informar o(s) nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) com suas 
respectivas Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional 
(DCI). 

 
10.8.3. OUTROS CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS 
 

Não   Sim   

 
Descrição: 
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7.9 EXPOSIÇÃO / INOCULAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO 
 

Não   Sim   

 

Fármaco/Outros  

Dose  

Via de 
administração 

 

Frequência  
No campo “fármaco”, deve-se informar o(s) nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) com suas 
respectivas Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional 
(DCI). 

 
 
8. EXTRAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS 
 

Não   Sim   

 

Material biológico  

Quantidade da amostra  

Frequência  

Método de coleta  
Utilize esta tabela para o preenchimento de um material biológico. Copie, cole e preencha a 
tabela, quantas vezes forem necessárias, até que todos os materiais sejam contemplados. 

 
Item 8 - Obs. 1ª: Todos os materiais biológicos obtidos do animal devem ser 
informados mesmo aqueles obtidos após a eutanásia. O procedimento de 
retirada destes materiais biológicos deve ser informado nos itens pertinentes, 
com especial atenção à retirada feita de animais vivos. No caso de retirada de 
material pós-eutanásia e seu processamento, a descrição deve ser suficiente 
para a informação da CEUA sobre sua adequada manipulação e destinação, não 
sendo necessário detalhar estes procedimentos, bastando uma referência a 
artigo publicado para tal fim. 
Item 8 - Obs. 2ª: Considerando que o princípio dos 3Rs da utilização de animais 
em atividades de ensino ou pesquisa científica prevê a redução do número 
efetivamente utilizado através da obtenção de maior quantidade de informações 
de cada animal, como forma de aprimorar a utilização ética destes. Esta coleta, 
quando feita após a eutanásia, não tem qualquer impacto sobre o bem-estar 
animal. Portanto, a coleta de maior quantidade de amostras biológicas de um 
mesmo animal deve ser estimulada pela CEUA. 
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9. FINALIZAÇÃO 
 
9.1 MÉTODO DE MORTE DOS ANIMAIS 
 

Descrição  

Substância, dose, 
via 

 

 
Caso método restrito (uso exclusivo de decapitação, deslocamento cervical ou 
CO2), justifique: (referência bibliográfica para o não uso de anestésicos) 
 

 

 
Item 9.1 - Obs.: Devem ser incluídas em detalhes a metodologia e infraestrutura 
necessária (sala reservada; materiais; equipamento) e método de confirmação 
da morte. 
 
9.2 DESTINO DOS ANIMAIS APÓS O EXPERIMENTO 
 

 

 
9.3 FORMA DE DESCARTE DA CARCAÇA 
 

 

 
10. RESUMO DO PROCEDIMENTO (relatar todos os procedimentos com 
os animais) 
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11. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
(LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE ASSINAR) 

 

Eu, 

_____________________________________________________________

_______ (nome do responsável), certifico que: 

a) Li o disposto na Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, e nas demais normas aplicáveis 

à utilização de animais em ensino e/ou pesquisa, especialmente as Resoluções Normativas 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA; 

b) Este estudo não é desnecessariamente duplicativo, possuindo mérito científico e a equipe 

participante deste projeto/aula foi treinada e é competente para executar os procedimentos 

descritos neste protocolo; 

c) Não existe método substitutivo que possa ser utilizado como uma alternativa ao projeto. 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Data: _____ /_____ /_____ 

 
Encaminhar o formulário em 2 vias. 

Anexar o projeto/plano de ensino (uma via).  

Sua análise será confidencial e livre de conflito de interesse. 

Quando cabível, anexar o termo de consentimento livre e esclarecido do 

proprietário ou responsável pelo animal. 

 

 
15. RESOLUÇÃO DA COMISSÃO 
 

A Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA, na sua reunião de _____ 

/_____ /_____, APROVOU os procedimentos éticos apresentados neste 

Protocolo. 
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Assinatura: ___________________________________ 

Coordenador da Comissão 

 

A Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA, na sua reunião de 

_____/____/____, emitiu o parecer em anexo e retorna o Protocolo para sua 

revisão. 

 

Assinatura: ___________________________________ 

Coordenador da Comissão 
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FORMULÁRIO UNIFICADO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA PROJETOS DE ENSINO E/OU PESQUISA UTILIZANDO MATERIAIS 

BIOLÓGICOS 

 

 

PROTOCOLO PARA USO DE MATERIAIS 

BIOLÓGICOS 

USO EXCLUSIVO DA 

COMISSÃO 

PROTOCOLO No  

RECEBIDO EM: 

____/____/_____ 

 

1. FINALIDADE 

Ensino  

Pesquisa  

Treinamento  

 

Início: ...../..../.... 

Término: ..../..../.... 

 

2. TÍTULO DO PROJETO/AULA PRÁTICA/TREINAMENTO 

 

 

Área do conhecimento: 

 _______________________________________________________ 

Lista das áreas do conhecimento disponível em:  

http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm . 

 

 

3. RESPONSÁVEL 

Nome completo  

Instituição  

Unidade  

Departamento / Disciplina  

 

 

 

 

http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm
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Vínculo com a Instituição: 

Docente/Pesquisador  

Téc. Nível Sup.  

Jovem pesquisador/Pesquisador visitante  

 

Telefone  

E-mail  

 

4. COLABORADORES 

Nome completo  

Instituição  

Nível acadêmico  

Experiência prévia (anos)  

Treinamento (especificar)  

Telefone  

E-mail  

Utilize esta tabela para o preenchimento de um colaborador. Copie, cole e preencha a 

tabela, quantas vezes forem necessárias, até que todos os colaboradores sejam 

contemplados. 

5. RESUMO DO PROJETO/AULA 

 

 

6. OBJETIVOS (na íntegra) 

 

 

7. JUSTIFICATIVA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS 

 

 

8. COMPROVANTE DE PROCEDÊNCIA DO MATERIAL UTILIZADO 

 

 

9. FORMA DE DESCARTE DO MATERIAL BIOLÓGICO 

 

 

 

10.TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 (LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE ASSINAR) 
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Eu, ________________________________________ (nome do responsável), 

certifico que: 

d) li o disposto na Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, e nas demais normas 

aplicáveis à utilização de animais em ensino e/ou pesquisa, especialmente as 

Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal – CONCEA; 

e) o pesquisador está ciente de que não haverá o uso de animais para o projeto de 

pesquisa e poderá ser responsabilizado juridicamente por se omitir dessa 

informação. 

 

Assinatura: ___________________________________ 

Data: _____ /_____ /_____ 

 

Encaminhar cópia do formulário em WORD e outra de todo o formulário em PDF 

escaneado acompanhado com as assinaturas. 
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PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE EMENDA EM PROJETO DE PESQUISA 

PROTOCOLO No
: 

  

RECEBIDO EM: 

 

1. Título do Projeto: 

  

  

2. Pesquisador responsável: 

Nome: 

Telefone: Fax:  

E-mail: 

  

3. Emendas ao projeto inicial: 

(    ) Inclusão de pesquisadores* 

(    ) Exclusão de pesquisadores 

(    ) Prorrogação de prazo (indicar data inicial e a prevista de término)**__________ 

(    ) Modificação do número amostral de animais*** 

(    ) Outros:  

Especificar_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

*em caso de inclusão de novos pesquisadores, inserir endereço do currículo lattes, a 

função do mesmo dentro do projeto e termo de responsabilidade com anuência do 

coordenador do projeto. 

** indicar a data de início e término do projeto aprovado anteriormente e a nova data 

prevista de início e término. 

***apresentar o novo projeto no caso de mudanças na metodologia. 

 

4. Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

Caçador, _____ de ______________de 201___. 

  

  

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO DE AULA 
PRÁTICA À CEUA 

 
 
1. DADOS DA DISCIPLINA 

Nome e código:  

Departamento ou Programa de Pós-Graduação:  

Unidade:  

 

2. PROFESSOR RESPONSÁVEL 

Nome: 

Telefone:  

E-mail:  

 

3. EQUIPE DE TRABALHO 

Nome completo e vínculo institucional (Professor, Técnico, Monitor, Outros - 

especificar) de todos os componentes da equipe: 

 

4. LOCAL 

Nome e endereço do local onde será ministrada a disciplina/aula prática: 

 

5. JUSTIFICATIVA PARA A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM AULA PRÁTICA. 

 

6. RELEVÂNCIA DA AULA PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Estou ciente dos princípios éticos para o uso de animais para fins didáticos. 
Declaro que conheço os princípios éticos de utilização de animais elaborados 
pelas entidades competentes (CONCEA, SBCAL/COBEA, CFMV) e cumprirei a 
legislação vigente, que a normatiza (Lei 11.794/08, Decreto 6.899/09 da 
Presidência da República, Resoluções do CONCEA). 
Nos Protocolos de Aula Prática em anexo, considerou-se o princípio dos 3Rs 
(replacement, reduction e refinement, isto é, substituição, redução e 
refinamento). Ou seja:  
 Buscou-se a substituição de vertebrados por seres não sencientes; 
 Considerou-se a possibilidade de utilizar métodos alternativos aos modelos animais, 

tais como culturas de tecidos/células, vídeos demonstrativos, modelos 
computacionais ou matemáticos, etc; entretanto, concluiu-se que eles não estão 
disponíveis ou não são adequados para atingir o objetivo pedagógico da aula 
prática;  

 Reduziu-se ao mínimo o número de animais para a aula prática; 
 Os procedimentos foram planejados de modo a minimizar o desconforto, a dor e o 

sofrimento provocado ao animal.  

A equipe que participa destas atividades foi treinada e é competente para 
executar os procedimentos descritos nesse protocolo. 
Considerando que a aprovação da CEUA-UNIARP tem validade especificada 
somente para a atividade na forma em que foi submetida, comprometo-me a 
informar, por formulário próprio (Emenda de projeto de ensino), a CEUA-UNIARP 
eventuais alterações significativas nos experimentos aqui descritos, antes da 
implementação das mesmas. Exemplos: mudança de número e/ou espécie 
animal, tratamento, categoria de anestésico usado, método de eutanásia, 
mudança na substância utilizada e/ou testada, processo invasivo, mudança de 
severidade do procedimento.   
Tudo o que foi declarado nesse protocolo é a absoluta expressão da verdade.  
Estou ciente que o não cumprimento das condições aqui especificadas é de 
minha total responsabilidade (professor responsável) e que estarei sujeito às 
punições previstas na legislação em vigor. 
Caçador, ____ de ___________ de 201__. 
 
 
 
Assinatura do docente responsável 
 
 
 
 
Assinatura do Chefe de Departamento ou Coordenador da Pós-graduação. 
 

 



 

38 

 

PROTOCOLO DE REGISTRO DE INSTALAÇÕES PARA USO DE ANIMAIS /  
CEUA/UNIARP 

 
 

1. RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO ANIMAL (Biotério Central-UNIARP) 
 

Nome completo  

Unidade  

Depto/disciplina  

Telefone  

E-mail  

 
2. COLABORADORES/USUÁRIOS/TÉCNICOS 

 

Nome completo  

Instituição  

Nível acadêmico  

Telefone  

E-mail  
Utilize esta tabela para o preenchimento de um colaborador/usuário. Copie, cole e preencha 
a tabela, quantas vezes forem necessárias, até que todos os colaboradores sejam 
contemplados. 

 
3. LOCAL DA INSTALAÇÃO 

 

Unidade  

Departamento  

Localização ( nº de sala, 
etc.) 

 

Telefone  
 
 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTALAÇÃO 
 

Criação   Experimentação    Ensino    Outros: ____________ 
 

5. ANIMAIS MANTIDOS NA INSTALAÇÃO 
 

Espécie ou grupo taxonômico (nome vulgar, se existir):  
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6. PROCEDÊNCIA 

 

 

Observações:  
 Notificar, através da apresentação de novo registro, mudanças de responsável, de 

usuários (adição ou remoção) e de animais hospedados. 
 Manter registro de documentação comprobatória da procedência dos animais 

mantidos, para eventual inspeção (CEUA/CONCEA). 
 No caso de animais geneticamente modificados, fornecer o nº do CQB: 

________________ 
 Protocolar via para a CEUA/UNIARP (via PRPPG). 

 

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, ___________________________________________________________ 

(nome do responsável), certifico que: 

f) Li o disposto na Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, e nas demais normas aplicáveis à 

utilização de animais em ensino e/ou pesquisa, especialmente as Resoluções Normativas 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA; 

g) As instalações são adequadas à manutenção/experimentação de animais, de acordo com o 

preconizado pelo “Guia Brasileiro de Criação e Utilização de Animais para Atividades de 

Ensino e Pesquisa” do CONCEA. 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

Data: _____ /_____ /_____ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Para uso da CEUA - Não preencher) 
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO  
 

A Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UNIARP, na sua reunião de ___ /___ 
/ ___, HOMOLOGOU o Registro de instalação para uso de animais na Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP 

 

Assinatura: 
________________________________________________________________ 
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                               Presidente da Comissão 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO USO DE ANIMAIS EXPERIMENTAIS EM 
PROJETOS DE PESQUISA  

 

Prezados Professores e Pesquisadores, na data prevista de término da atividade com 

animais experimentais, favor encaminhar o relatório abaixo preenchido e assinado. 

1. TÍTULO DO PROJETO: 
 

2. No CEUA-UNIARP: 

3. TIPO DE ATIVIDADE: (     ) Ensino (     ) Pesquisa 

4. RESPONSÁVEL: 
Nome completo: 
Departamento/UNIARP: 
Link para Currículo na Plataforma Lattes do CNPq: 

5. DURAÇÃO INFORMADA NA SUBMISSÃO: (mês/ano) 
Início:                            Término: 
 
Em caso de extensão no prazo de duração da atividade o 
responsável deve comunicar a CEUA através de oficio indicando o 
novo prazo de término.  
Em caso de suspensão ou cancelamento o responsável deve 
informar a CEUA justificando o motivo. 

6. SITUAÇÃO: 
(     ) Concluído 
(     ) Em andamento 
(     ) Suspenso/cancelado 
 

7. ANIMAIS: (Para cada modelo animal e idade/peso constante no projeto/aula repetir os itens 
abaixo) 
7.a- Espécie                                                         Linhagem: 
Idade:                                                                   Peso aprox.: 
Quantidade machos autorizada:                          Quantidade machos utilizada: 
Quantidade fêmeas autorizada:                           Quantidade fêmeas utilizada:        
Quantidade total autorizada:                                Quantidade total utilizada:  

8. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E INTERCORRÊNCIAS (quando houver):  
(Descrever etapas previstas e realizadas e eventuais problemas e alterações na metodologia 
prevista no projeto original). 
 
 
 
 
 

9. LISTA DE PRODUTOS DA ATIVIDADE (dissertações, teses, artigos científicos, patentes e 
outros): 
 
 

 
 
Local e data       Assinatura do Responsável 
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COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - UNIARP 
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE 

PENDÊNCIAS 

 

  

Título do projeto: 
Pesquisador Responsável:  
1- Listar as pendências apontadas no parecer seguidas das 
respectivas considerações. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA PARA FINS DE APRECIAÇÃO DA CEUA  

  
Título do projeto: 
 Nome do pesquisador principal: 
 Razão social e CNPJ da instituição da CEUA:  
Objetivos do estudo:  
Procedimentos a serem realizados com os animais: (nº de visitas, o que será 
realizado e quando, descrição do que será feito com os animais, etc.) 
 Potenciais riscos para os animais:  
Cronograma:  
Benefícios: Descrever os benefícios do estudo para o animal e, se for o caso, 
para outros animais que poderão se beneficiar com os resultados do projeto.Se 
houver algum benefício para a sociedade, o pesquisador também deve 
mencionar.  
Esclarecimentos ao proprietário sobre a participação do animal neste 
projeto: Sua autorização para a inclusão do (s) seu (s) animal (is) nesse estudo 
é voluntária. Seu (s) animal (is) poderá(ão) ser retirado (s) do estudo, a qualquer 
momento, sem que isso cause qualquer prejuízo a ele (s). A confidencialidade 
dos seus dados pessoais será preservada. Os membros da CEUA ou as 
autoridades regulatórias poderão solicitar suas informações, e nesse caso, elas 
serão dirigidas especificamente para fins de inspeções regulares.  
 
O Médico Veterinário responsável pelo (s) seu (s) animal (is) será o (a) Dr 
(a)______________, inscrito (a) no CRMV sob o nº ________. Além dele, a 
equipe do Pesquisador Principal ________________________ também se 
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responsabilizará pelo bem-estar do (s) seu (s) animal (is) durante todo o estudo 
e ao final dele. Quando for necessário, durante ou após o período do estudo, 
você poderá entrar em contato com o Pesquisador Principal ou com a sua equipe 
pelos contatos: Tel. de emergência: Equipe: Endereço: Telefone 
 
Declaração de consentimento: 
Eu,_(nome do responsável legal)___________, CPF_____________, fui 
devidamente esclarecido (a) sobre todos os procedimentos deste estudo, seus 
riscos e benefícios ao (s) animal (is) pelo (s) qual (is) sou responsável. Fui 
também informado que posso retirar meu (s) animal (is) do estudo a qualquer 
momento. Ao assinar este Termo de Consentimento, declaro que autorizo a 
participação do (s) meu (s) animal (is) identificado (s), a seguir, neste projeto. 
Este documento será assinado em duas vias, sendo que uma via ficará comigo 
e outra com o pesquisador.  
 
Identificação do (s) animal (is) (repetir tantas vezes quantas forem os animais)  
Nome: 
 Número de identificação:  
Espécie:  
Raça: 
 
_________________________________________               
Assinatura do Responsável legal 
RG 
_________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
RG 
  
 
(Cidade/UF), dd/mm/aaaa:  
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TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
Eu, xxxxxxxxxxxxxx, CPF xxxxxxxxxxxxx, responsável pelo projeto intitulado: 

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", declaro que: 

 
a) li o disposto na Lei n 11.794, de 8 de outubro de 2008, e nas demais normas 

aplicáveis à utilização de animais em ensino e/ou pesquisa, especialmente as 

Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal - CONCEA; 

 
b) este estudo não é desnecessariamente duplicativo, possuindo mérito científico e a 

equipe participante deste projeto/aula foi treinada e é competente para executar os 

procedimentos descritos neste protocolo; 

 
c) não existe método substitutivo que possa ser utilizado como uma 

alternativa ao projeto. 
 
Responsável 
 

 
Assinatura:                                                         Data:         /         /   

 
 
Executor:  

 

 
Assinatura:                                                         Data:          /         /   
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 Mediante este termo eu, (nome do Pesquisador), pesquisador da 

UNIARP, e coordenador do projeto submetido à CEUA, comprometo-me em 

providenciar as autorizações necessárias ao desenvolvimento do projeto, tais 

como IBAMA, ICMBio, CTNBio CNPq, CGEN, FUNAI e Polícia Federal, quando 

for o caso, bem como verificar as condições de biossegurança necessárias. 

 

  

Caçador, (data) . 

 

 

Assinatura  
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ANUÊNCIA DO COORDENADOR DO LABORATÓRIO 

 

Este termo é de preenchimento obrigatório para pesquisas e aulas práticas realizadas no 

âmbito dos Biotérios, Laboratórios. Deverá ser entregue assinado pelo Coordenador ou 

Diretor da unidade envolvida, atestando que o mesmo tem ciência do projeto e autoriza 

sua execução dentro do cronograma proposto. Este documento não se aplica para 

pesquisa com animais realizadas fora da UNIARP, em propriedades particulares ou 

outras instituições. No caso de rotina hospitalar, para animais com indicações clínicas, 

as atividades realizadas no Hospital Veterinário estão isentas de apresentar este termo.   

 

MODELO 

Prezados Senhores, 

 

Eu, ......................................................................................................................................, 

Coordenador/ Diretor do...(Coordenador do Laboratório, Biotério, da UNIARP) 

........................................................................................................................, da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, conheço o protocolo de pesquisa 

intitulado ............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

desenvolvido por .............................................................................................................. e 

o início desta pesquisa só poderá ocorrer a partir da apresentação da carta de aprovação 

da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Uberlândia. Para 

execução deste projeto o ........................................................................(inserir nome ou 

sigla do laboratório), mediante análise da demanda geral de usuários, informa que 

disponibilizará: 

 Espaço Físico para desenvolvimento dos experimentos: Sim (   ) Não (   ); 

 Equipamentos para desenvolvimento dos experimentos: Sim (   ) Não (   ); 

 Animais: Sim (  ) Não (  ); 

Linhagem/Colônia/Espécie:  

Idade  

Peso aproximado  

Sexo Macho (    ) - Quantidade (    ); 

Fêmea (    ) - Quantidade (     ); 

Total: .... 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Coordenador 
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Caçador, _____ de _____________ de 20_____. 

 

DECLARAÇÃO 

Responsável pela manutenção do(s) animal (is) 

Eu..............................................(nome do responsável pela manutenção do animal**), 

portador do CPF nº .............................., declaro ser o responsável por todas as questões 

relacionadas ao bem estar dos animais utilizados no protocolo em questão, agindo de 

acordo com as exigências da disposto na Lei Federal 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

Essa responsabilidade se inicia quando os animais forem alocados para uso do projeto 

em questão e se finaliza com o termino do mesmo. Comprometo em 

......................................................................(alimentar, limpar o alojamento,  

aclimatização e outros) 

Título do Projeto de Pesquisa:........................................................................................ 

Nome do Pesquisador Responsável (*):......................................................................... 

Local onde os animais serão mantidos: ....................................................................... 

Nome do Responsável pela manutenção (**): ............................................................. 

Nestes termos, firmo o presente. 

(Local e data) 

 

............................................................................................ 
Assinatura do Responsável pela manutenção dos Animais 

Endereço/Contato 

_______________________________________________________________ 

Explicação: 

*    Pesquisador responsável (Principal), toda e qualquer pessoa qualificada que utilize 

animais em atividades de pesquisa científica e ou aula prática, responsável por todos os 

aspectos relacionados a condução de um estudo, e por garantir que os animais do estudo 

recebam os cuidados veterinários necessários e com qualidade. 

** Responsável pela manutenção dos animais, pessoa física ou jurídica, que mantem um 

ou mais animais sob seus cuidados, e esta envolvida diretamente com a manipulação, 

ficando responsável pela alimentação, limpeza do alojamento, descartar a carcaça, e 

outros. Geralmente o Responsável pela manutenção dos animais refere a equipe 

laboratório/biotério, onde pode ser o médico veterinário, técnico ou outro encarregado; 

no caso de propriedade particular (fazendas/aviários/granjas), pode ser o tutor do animal 

ou outro encarregado, no caso da Clínica Veterinária, o Medico Veterinário e ou outro 

encarregado, ou ainda no caso de terceiros, o tutor responsável pelo animal. 

 

IMPORTANTE: 
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Caso o pesquisador responsável seja também a pessoa responsável pela 

manutenção do animal, o mesmo deve assinar esta declaração 

 

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA PROJETO DE PESQUISA/AULA PRÁTICA 

 

1. CAPA 

 contendo título do projeto/aula, nome do coordenador/responsável e 

instituição;  

 No caso de aula prática a proposta deve ser encaminhada pelo Chefe do 

Departamento e os professores responsáveis integram a equipe; 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE  

 nome / titulação / instituição; 

3. INTRODUÇÃO – até 1 página; 

4. JUSTIFICATIVA – até 1 página.  

 Demonstrar originalidade (projeto de pesquisa), relevância científica 

(projeto de pesquisa), agregação de conhecimento ao aluno (aula prática); 

5. OBJETIVOS – até 1 página; 

6. MATERIAL E MÉTODOS – tamanho livre.  

 Descrever com detalhes o número e o tamanho dos grupos experimentais, 

amostras coletadas, parâmetros avaliados, condições de alojamento, 

cuidados relativos à dor e estresse e análise estatística dos dados; 

7. RESULTADOS ESPERADOS – até 1 página.  

 Contribuição científica e/ou didática do projeto/aula prática; 

8. CRONOGRAMA 

 Detalhamento mensal das atividades previstas e de seus responsáveis. 
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EXEMPLO DE CRONOGRAMA 

Atividades e responsáveis Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 

Levantamento Bibliográfico (a, 
b, c, d) 

X X X X X X X X X 

Aprendizado de metodologias (a, 

b, c, d) 

X X X       

Aprendizado de vias de 
administração (a, b, c, d) 

   X X     

Aprendizado das técnicas de 

laboratório (a, b, c, d) 

    X X    

Avaliação do efeito dose-

resposta no modelo de edema de 
pata (a, b, c, d) 

      X X  

Adaptação dos animais às 

instalações (a, b, c, d) 

    X     

Abate/eutanásia dos animais (a, 

b, c, d) 

        X 

Responsáveis (nome e titulação): a = Prof. Dr.  XXXXX; b = MSc. XXXX XXXX; c = graduando 

XXXXXXX; d = técnico de laboratório XXXXXXXXXXXXXX. 

Data prevista de início: 

Duração prevista (meses):  

 


