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RESOLUÇÃO No 032, de 7 de outubro de 2016.

Modifica e reedita a Resolução/CONSU nº 049,
de 05/11/2012, que aprova o Regimento Interno
da Comissão de Ética no Uso de Animais da
UFSJ – CEUA/UFSJ.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, e considerando:

- o que consta no Processo nº 23122.020826/2015-07;
- o MEMO Nº 20/2016/LeilaGenovaGaya, de 26 de agosto de 2016;
- o vencimento das vigências das portarias de todos os membros da

Comissão de Ética no Uso de Animais e a necessidade de nomeação de novos
membros para sua reconstituição;

- a necessidade de adequação da Resolução interna da UFSJ à legislação
vigente;

- o Despacho do Chefe de Gabinete da Reitoria, de 6 de outubro de 2016;
- que a próxima reunião ordinária do Conselho Universitário está

agendada para o dia 31 de outubro de 2016.

RESOLVE AD REFERENDUM DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de
Animais da Universidade Federal de São João del-Rei (CEUA/UFSJ) anexo a esta
Resolução.

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

Art. 3º Revoga-se a Resolução/CONSU nº 049, de 5 de novembro de 2012.

São João del-Rei, 7 de outubro de 2016.

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Presidente do Conselho Universitário

Publicada nos quadros da UFSJ em 07/10/2016.
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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

(CEUA/UFSJ)

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E SUAS FINALIDADES

Art. 1º A Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São
João del-Rei (CEUA/UFSJ), instituída pela Resolução/CONSU nº 031, de 7 de outubro de 2016,
de acordo com o que determina a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que estabelece os
procedimentos para o uso científico de animais, e os princípios éticos na experimentação
animal instituídos pelo Conselho Nacional de Controle em Experimentação Animal (CONCEA),
visa a orientar, analisar e avaliar as implicações éticas em atividades de ensino, pesquisa
científica e extensão que envolvam animais.

Parágrafo único. Para efeito deste Regimento, entende-se como animal não
humano do filo Chordata, subfilo Vertebrata (inciso I, art. 1º-A – Res. Normativa 20/2014).

Art. 2º A CEUA/UFSJ mantém relações institucionais com o CONCEA e
organizações afins.

Art. 3º Conforme aprovada pelo CONCEA na Resolução Normativa nº 1/2010 em
seu artigo 2º, bem como seus respectivos parágrafos, a UFSJ deve proporcionar os meios
adequados para o funcionamento da CEUA/UFSJ, ainda também observar suas
recomendações e promover a capacitação em ética e em cuidado no uso de animais em
experimentação animal descritos na Resolução Normativa 30/2016 do CONCEA ou outra que
porventura a substituir.

Art. 4º A CEUA/UFSJ é componente essencial para aprovação, controle e
vigilância das atividades de criação, ensino, pesquisa científica e extensão com animais, bem
como para garantir o cumprimento das normas de controle de experimentação animal editadas
pelo CONCEA.

Art. 5º Os membros da CEUA/UFSJ têm total independência de ação no
exercício de suas funções na Comissão, mantendo sob caráter confidencial as informações
recebidas.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 6º Todos os membros titulares da CEUA/UFSJ deverão ter seus respectivos
suplentes com mandatos vinculados.

Art. 7oEm qualquer situação e a todo tempo, os membros da CEUA/UFSJ devem
ser cidadãos brasileiros, com nível superior completo e reconhecido pelo Ministério da
Educação, de notório saber e com destacada atividade profissional em áreas relacionadas ao
escopo da Lei nº 11.794, de 08/10/2008, ou outra que venha a substituí-la.

Art. 8º A CEUA/UFSJ é composta por:

I – 1 (um) docente, em situação de normalidade, ou 2 (dois) docentes, em caráter
de excepcionalidade, representantes de cada unidade acadêmica que faz uso da
experimentação animal em suas atividades de ensino, pesquisa científica e extensão;
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II – 1 (um) biólogo;
III – 1 (um) médico veterinário;
IV – 1 (um) representante das Sociedades Protetoras de Animais legalmente

estabelecidas no País.

Parágrafo único. O caráter de excepcionalidade de que trata o inciso I deste
artigo só poderá ser determinado por meio da apreciação, em reunião da CEUA/UFSJ, de
matéria deliberativa específica sobre a questão, tendo necessariamente por base o eventual
número desproporcionalmente maior que a média de projetos submetidos à comissão pela
unidade acadêmica.

Art. 9º O membro docente de que se trata o inciso I do art. 8º deve ser indicado
pela respectiva unidade acadêmica à qual pertence, sendo o seu nome aprovado pelo Conselho
Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (CONSU/UFSJ).

Art. 10. Os representantes especificados nos incisos II, III e IV do art. 8º devem
ser indicados pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) e seus
respectivos nomes aprovados pelo CONSU/UFSJ.

Parágrafo único. Quanto ao inciso IV do art. 8o, na eventualidade de haver mais
de uma Sociedade que tenha interesse em compor a CEUA/UFSJ, deve ser adotado um regime
de rodízio entre as que enviarem documentação exigida em edital de chamamento a ser
regulamentado pelo CONSU/UFSJ e conduzido pela PROGP.

Art. 11. O mandato dos representantes na CEUA/UFSJ é de 2 (dois) anos, sendo
permitida uma recondução.

Parágrafo único. Na inexistência de mais de um membro na unidade acadêmica
com notório saber para compor a CEUA/UFSJ, poderá ser permitida mais de uma recondução
ao cargo.

Art. 12. Nenhum membro da CEUA/UFSJ pode ocupar cargo de confiança do
Reitor.

CAPÍTULO III
DA DIREÇÃO

Art. 13. A CEUA/UFSJ será dirigida por um coordenador e um vice-coordenador,
docentes em efetivo exercício na UFSJ, por meio de eleição e maioria simples (50% + 1) dos
votos dos membros da CEUA/UFSJ, sendo homologadas suas indicações pela Reitoria da
UFSJ.

Art. 14. O mandato para o coordenador e o vice-coordenador da CEUA/UFSJ é
de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução.

Art. 15. Ao coordenador da CEUA/UFSJ, compete:

I – assegurar que a CEUA/UFSJ opere de acordo com a Lei nº 11.794/2008, com
o Decreto nº 6.899/2009 e demais disposições legais pertinentes ao escopo da Lei nº
11.794/2008 e, especialmente, com as resoluções do CONCEA.

II – garantir que as propostas de uso de animais encaminhadas à CEUA/UFSJ
tenham pareceres numerados, emitidos aos responsáveis em tempo hábil, para que não
comprometa o início previsto das atividades;

III – comunicar à direção da Instituição os recursos necessários para que a
CEUA/UFSJ exerça suas funções em consonância com a Lei nº 11.794/2008, com o Decreto nº
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6.899/2009 e demais disposições legais pertinentes ao escopo da Lei nº 11.794/2008 e com as
resoluções do CONCEA;

IV – representar a CEUA/UFSJ ou indicar um representante em qualquer
negociação com a direção da Instituição;

V – supervisionar todos os requisitos da CEUA/UFSJ para relatar e revisar suas
operações;

VI – garantir que o cadastro de projetos ou protocolos em andamento ou já
finalizados, bem como de pesquisadores/professores que envolvam animais em atividades de
ensino, de pesquisa científica ou extensão estejam corretos e atualizados;

VII – garantir que os registros da CEUA/UFSJ sejam mantidos e disponibilizados
para revisão sempre que necessário;

VIII – convidar um consultor ad hoc para emitir parecer e comparecer à reunião
da CEUA/UFSJ, em assunto a respeito do qual não haja em sua composição membro com
competência para manifestar-se;

IX – garantir que as informações registradas no Cadastro das Instituições de Uso
Cientifico de Animais sejam verdadeiras e atualizadas;

X – encaminhar o relatório de atividades da CEUA/UFSJ no prazo definido pelo
CONCEA.

Art. 16. Ao vice-coordenador, compete:

I – substituir o coordenador nos seus impedimentos eventuais;
II – desempenhar as funções que forem delegadas pelo coordenador.

CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 17. A CEUA/UFSJ reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, desde que
haja matéria em pauta para deliberação, sendo que seus membros devem ser comunicados
nominalmente por meio de correio eletrônico.

§ 1º A CEUA/UFSJ pode ser convocada de forma extraordinária pelo
coordenador, ou pela maioria simples de seus membros, por motivo relevante, sendo que seus
membros devem ser comunicados por escrito e nominalmente com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, considerando somente os dias úteis.

§ 2º A Ordem do Dia é comunicada previamente a todos os membros, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para as reuniões ordinárias e de 48 (quarenta e
oito) horas para as extraordinárias, sendo organizada com os Protocolos apresentados para
discussão, acompanhados dos pareceres e súmulas.

Art. 18. A Comissão instala-se com a presença mínima de 50% + 1 (cinquenta
por cento mais um) dos seus membros, devendo ser verificado o quorum em cada sessão antes
de cada votação.

Parágrafo único. A ausência pode ser justificada verbalmente, sendo, contudo,
obrigatória a justificativa por escrito até o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis das reuniões,
sendo que a não justificativa será considerada ausência não justificada.

Art. 19. As deliberações tomadas ad referendum são encaminhadas ao relator
para deliberação na primeira sessão ordinária ou extraordinária seguinte da CEUA/UFSJ.

Art. 20. Fica dispensado e substituído o membro titular, bem como seu respectivo
suplente, quando ele não comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 4 (quatro)
intercaladas, no mesmo ano, sem justificativa aceita pela CEUA/UFSJ.
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Art. 21. As reuniões da CEUA/UFSJ deverão ter o teto máximo de 2 (duas) horas
de duração, extensíveis para 3 (três) horas, quando houver concordância entre a maioria dos
membros.

Parágrafo único. Caso a reunião atinja o teto máximo, esta deverá ser
interrompida e continuada em nova data, dentro de no máximo 10 (dez) dias úteis, para a
continuação das atividades daquela determinada na reunião, sem prejuízo no cumprimento dos
itens de pauta.

Art. 22. Os documentos necessários para a abertura do Processo deverão ser
entregues à Coordenação da CEUA/UFSJ impressos ou via correio eletrônico devidamente
assinados até 8 (oito) dias antes da próxima reunião da CEUA/UFSJ.

Parágrafo único. Os formulários que forem entregues com antecedência menor
que o descrito no caput deste artigo estarão sujeitos à disponibilidade dos membros da
CEUA/UFSJ para análise imediata e poderão ser apreciados na reunião subsequente mediante
a análise de sua(s) justificativa(s) por escrito e incluída(s) no processo.

Art. 23. Cabe ao coordenador da CEUA/UFSJ o encaminhamento dos formulários
de submissão aos relatores até 5 (cinco) dias úteis da reunião, sendo que a distribuição dos
processos pelo coordenador deve considerar a competência e habilidades profissionais,
respeitando-se, no entanto, uma equidade na distribuição dos formulários para os membros.

§ 1º O relator recebe o processo para relatar com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis da reunião na qual é apresentado, exceto quando anuir em prazo menor.

§ 2º Não poderão relatar ou mesmo participar da discussão e deliberação o(s)
membro(s) que participar(em) direta ou indiretamente da execução do projeto, ou nos casos em
que houver impedimentos de natureza ética; os referidos projetos devem ser discutidos e
deliberados por, no mínimo, 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos membros da
CEUA/UFSJ não envolvidos no Protocolo.

Art. 24. Na ciência prévia de sua ausência, o membro titular deverá enviar para o
suplente todo(s) o(s) processo(s) avaliado(s) por ele, no prazo máximo de 2 (dois) dias
correntes.

Art. 25. O membro da CEUA/UFSJ, que desejar, pode apresentar voto por escrito
discordante do voto do relator ou de consenso do plenário e registrá-lo na ata da reunião em
que o pronunciou.

Art. 26. É facultado ao coordenador e aos membros da CEUA/UFSJ solicitar
vistas ao processo de qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível
ilegalidade ou inadequação técnica ou de outra natureza.

Parágrafo único. O pedido de vistas deve ser encaminhado pelo membro da
CEUA/UFSJ por correio eletrônico ou via solicitação impressa no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas após deliberação da CEUA/UFSJ.

Art. 27. Fica determinada a sequência das reuniões, sendo:

I – verificação da presença e existência de quorum;
II – abertura dos trabalhos pelo coordenador e, em caso de ausência, pelo vice-

coordenador;
III – leitura e votação das justificativas de ausências;
IV – apresentação e aprovação da pauta e ordem do dia;
V – votação da ata da reunião anterior;
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VI – palavra ao coordenador quanto a eventuais informes da CEUA/UFSJ;
VII – palavra aos membros quanto a eventuais avisos e considerações em

relação aos informes da CEUA/UFSJ;
VIII – ordem do dia, compreendendo leitura, discussão e votação dos pareceres;
IX – comunicação breve e franqueamento da palavra.

Parágrafo único. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, a
CEUA/UFSJ, por voto da maioria, pode alterar a sequência estabelecida neste artigo.

CAPITULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 28. É obrigatório que os procedimentos de ensino, pesquisa científica ou
extensão submetidos à análise deverão ser encaminhados à Coordenação da CEUA/UFSJ
antes de sua execução por meio de formulários próprios.

Parágrafo único. Serão protocolados na Coordenação da CEUA os seguintes
itens:

I – formulário de submissão, conforme anexo 1 ou 2 (Resolução 27/2015,
CONCEA);

II – termo de responsabilidade e consentimento (anexo da Resolução 22/2015,
CONCEA) do responsável/proprietário de animais domésticos mantidos fora de instalações de
instituições de ensino, pesquisa científica ou extensão, quando for o caso;

III – apresentação do registro junto ao CONCEA de estabelecimento comercial
que produzem animais e os comercializam a instituições que realizam atividades de ensino,
pesquisa científica ou extensão, quando for o caso (Resolução 29/2015, CONCEA);

IV – formulário de cooperação devidamente preenchido e assinado por
representante do centro público privado ou púbico no qual será realizada a atividade de
pesquisa científica, ensino ou extensão, junto ao CONCEA, por meio de registro realizado junto
à UFSJ e à CEUA/UFSJ (Resolução Normativa 19/2014), quando houver;

V – outras documentações que porventura sejam homologadas pelo CONCEA
e/ou CEUA/UFSJ por meio de resolução normativa e/ou portaria institucional.

Art. 29. Os protocolos de atividade de ensino e/ou pesquisa científica, após
apreciação do relator, deverão ser enquadrados em uma das seguintes categorias:

I – “aprovado” – quando a CEUA/UFSJ considerar o protocolo apto para a sua
realização sem haver nenhuma pendência;

II – “em pendência” – quando a CEUA/UFSJ considerar o protocolo como
aceitável, porém identificar determinados problemas nele e recomendar uma revisão específica
e/ou solicitar modificações e/ou informações relevantes, que devem ser atendidas em 60
(sessenta) dias correntes pelos pesquisadores/professores;

III – “não aprovado” – quando existir uma questão eticamente incorreta, não
aceitável e que demandaria uma modificação que inviabilize o projeto ou, ainda, na falta de
documentação obrigatória para sua análise.

Art. 30. Os protocolos de atividade de ensino, pesquisa científica e/ou extensão,
após apreciação da CEUA/UFSJ, poderão ser enquadrados em uma das seguintes categorias:

I – “regular” – quando, durante a execução do projeto e após a aprovação e
finalização do prazo final de execução do projeto, o pesquisador/professor responsável por ele
envia o relatório final, sendo este aprovado pela CEUA/UFSJ;

II – “retirado” – quando o pesquisador/professor responsável manifesta
desistência do projeto ou quando transcorrido o prazo determinado no inciso II deste artigo;
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III – “irregular” – quando após a aprovação e finalização do prazo final de
execução do projeto, o coordenador deste não envia o relatório final.

Art. 31. No caso de o projeto ser julgado como “em pendência”, o
pesquisador/professor só poderá iniciar a pesquisa após nova avaliação para aprovação.

Art. 32. É dever dos coordenadores de projetos com utilização de animais
aprovados pela CEUA/UFSJ encaminharem o relatório final das atividades realizadas ao
término do período previsto no projeto apresentado como consta o inciso IX do art. 6º da
Resolução Normativa nº 1/2010 do CONCEA (ANEXO 3).

Art. 33. Caso sejam identificadas mudanças nos procedimentos propostos no
formulário aprovado pela CEUA, o coordenador do projeto deverá justificar:

I – a adoção de procedimentos não aprovados ou quaisquer alterações a serem
desenvolvidas no protocolo;

II – quando for o caso, a ausência de justificativa prévia à CEUA sobre a
alteração nos procedimentos.

Art. 34. O projeto classificado como regular será arquivado juntamente com seu
relatório final analisado, e o coordenador responsável receberá um certificado de cumprimento
dos procedimentos aprovados pela CEUA/UFSJ conforme Norma Técnica 08/2016 do CONCEA.

Art. 35. Conforme consta no inciso VIII do artigo 6º da Resolução 1/2010, é
competência da CEUA/UFSJ realizar inspeções anuais com vistas a garantir o funcionamento e
a adequação das instalações sob sua responsabilidade.

Parágrafo único. A CEUA/UFSJ constituirá uma Comissão de Monitoramento e
Bem-estar dos Animais (CMBEA) responsável pela avaliação das instalações que abrigam os
animais, bem como das condições em que os animais se encontram nos ambientes propostos
pelos projetos aprovados.

Art. 36. A CMBEA terá autonomia para definir seu calendário de atividades
conforme a disponibilidade de seus integrantes, que, a fim de tornar a atividade de inspeção
regular, o coordenador da CEUA/UFSJ deverá ser comunicado assim que o calendário de
monitoramento for definido.

Art. 37. A CMBEA avaliará os ambientes onde os animais são mantidos, bem
como as condições em que se encontram segundo a Resolução Normativa 15/2013 CONCEA,
sendo, no caso, a CEUA/UFSJ informada do relatório de avaliação da CMBEA em reuniões
ordinárias e/ou extraordinárias, nas quais a CEUA/UFSJ, após relato e discussão, classificará a
situação do ambiente e dos animais como:

I – Adequada, quando a situação do ambiente e dos animais estiver de acordo
com as proposições das normas vigentes e conforme aprovado pelo protocolo na CEUA/UFSJ;

II – Insatisfatória, quando o ambiente e/ou os animais não se encontrar(em) de
acordo com as proposições do projeto;

III – Inadequada, quando forem constatadas condições de maus-tratos de acordo
com o art. 33, Seção 3, da Resolução/CONSU nº 016, de 27 de março de 2006, e que não
estejam de acordo com o inciso VII do parágrafo 1º do art. 225 da Constituição Federal (ANEXO
4).

Art. 38. Quando a deliberação da CEUA/UFSJ quanto à avaliação do ambiente
for Adequada, o pesquisador/professor receberá notificação por meio do endereço eletrônico,
atestando as condições de cuidado animal, no projeto vigente.
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Art. 39. Quando a deliberação da CEUA/UFSJ quanto à avaliação do ambiente
for Insatisfatória, o coordenador do projeto receberá uma advertência e terá um prazo conforme
previsto em lei vigente, contado da data de recebimento desta, para tornar as condições de
permanência e cuidados animais adequados ao que foi proposto pelo projeto e aprovado pela
CEUA/UFSJ.

Art. 40. Quando a deliberação da CEUA/UFSJ quanto à avaliação do ambiente
for Inadequada, o pesquisador/professor responsável pelo projeto receberá uma advertência da
infração cometida e será encaminhado um memorando para a Reitoria, exigindo a instauração
de sindicância, que deverá, mediante comprovação dos fatos, comunicar aos órgãos
competentes para aplicação das penas cabíveis por lei, de acordo com o inciso XI do art. 9º da
Resolução/CONSU nº 031, de 7 de outubro de 2016.

Art. 41. Nos casos em que houver denúncias junto ao CONCEA, esse órgão irá
encaminhar tal processo para análise da CEUA/UFSJ, sendo executadas as possíveis infrações
ou sanções administrativas de acordo com a Resolução Normativa nº 24/2015 CONCEA sobre
infrações administrativas.

Art. 42. Conforme consta o inciso VIII do artigo 6º da Resolução 1/2010 do
CONCEA, é competência da CEUA/UFSJ o estabelecimento de programas preventivos.

Parágrafo único. Diante de questões que possam suscitar dúvidas na
comunidade acadêmica, a CEUA/UFSJ fará uso dos espaços públicos da Instituição para
esclarecimentos sobre a importância da utilização animal, bem como sobre procedimentos
adequados a serem adotados por todos que estejam envolvidos em projetos de ensino,
pesquisa científica e/ou extensão que envolva animais.

Art. 43. É aconselhável que o coordenador e membros do CEUA/UFSJ
participem de reuniões com outras comissões de ética e encontros da área, que permitam a
discussão de princípios de refinamento, redução e substituição no uso de animais em ensino,
pesquisa científica ou extensão nas Instituições de Ensino Superior do País, bem como
proporcionem a troca de experiências administrativas e logísticas entre as CEUAs; tais
atividades deverão ser relatadas e constar como itens de pauta nas reuniões ordinárias da
CEUA/UFSJ.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente
Regimento Interno são dirimidos pela CEUA/UFSJ em votação por maioria simples.

Art. 45. O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

São João del-Rei, 7 de outubro de 2016.

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Presidente do Conselho Universitário



9

CONSU – UFSJ

ANEXO 1

FORMULÁRIO UNIFICADO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE
ANIMAIS EM PROJETOS DE ENSINO E PESQUISA CIENTÍFICA

(De acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 18 DE ABRIL DE 2012, DO
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL)
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ANEXO 2

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL

São João del-Rei, __ de ____________ de ____ .

Ao
Coordenador da CEUA/UFSJ

Senhor Coordenador,

Encaminho o relatório final do projeto de pesquisa, ensino e/ou extensão intitulado:

“____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________”, para que seja averiguada a concordância dos procedimentos de

experimentação/manipulação animal adotados, com o projeto aprovado inicialmente pela CEUA.

Atenciosamente,

__________________________________________
Coordenador do Projeto (assinatura e carimbo)
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ANEXO 3
RELATÓRIO FINAL DE PROJETOS DE PESQUISA OU ATIVIDADES DE

ENSINO ENVOLVENDO ANIMAIS*
*Solicita-se o preenchimento detalhado dos campos do formulário

NATUREZA DA ATIVIDADE

( ) Ensino ( ) Pesquisa ( ) Extensão

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA, EXTENSÃO OU ENSINO:

Área do Conhecimento (Consultar Tabela CNPq):

Código da Área:

COORDENADOR DO PROJETO

Nome:

Instituição à que pertence:

Órgão/Unidade:

INSTITUIÇÃO ONDE FOI REALIZADO O PROJETO

Nome:

Órgão/Unidade:

Outras Instituições Participantes:

Patrocinador(es):

ALUNOS ENVOLVIDOS

Nome:

Abrangência: ( ) Iniciação Científica ( ) Mestrado ( ) Doutorado

Instituição:

CRONOGRAMA

Início: ___/___/_____

Término: ___/___/_____

O cronograma foi realizado dentro do período previsto? (Caso a resposta seja negativa, justifique.)
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ANIMAIS UTILIZADOS

Espécie(s) (nome comum e científico):

Raça(s)/linhagem(ns):

Procedência dos animais:

Idade(s) ou peso(s):

Nº machos: Nº fêmeas:

Nº animais/grupo: Nº grupos: Nº total:

O número de animais utilizados gerou o número amostral suficiente para obtenção de resultados

com erros confiáveis no projeto? (Caso a resposta seja negativa, justifique.)

ALTERAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS PROPOSTOS NO FORMULÁRIO
APROVADO PELA CEUA

(Descreva aqui se houver alterações nos procedimentos propostos no formulário original.)
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ANEXO 4

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a
que se dará publicidade;

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
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