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RESOLUÇÃO No 007, de 30 de novembro de 2015. 
 

 
Regulamenta a criação, a solicitação e o 
fornecimento de animais de laboratório no 
âmbito da UFSJ e dá outras providências. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na forma do que dispõem o 
art. 24, incisos II, III, VII e XII; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC 2.684, de 
25/09/2003 – DOU de 26/09/2003, e considerando o Parecer no 005, de 30/11/2015, deste 
mesmo Conselho: 

  
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Regulamentar a criação, solicitação e fornecimento de animais de 
laboratório no âmbito da UFSJ.  
 
 Art. 2º Todas as solicitações de animais para atividades de ensino, pesquisa e 
extensão devem possuir autorização expressa da Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) da UFSJ. 
 
 Art. 3º As solicitações serão atendidas por ordem de protocolo de reserva dos 
animais, respeitando-se a aprovação e a vigência emitidas pela CEUA, bem como a 
capacidade de atendimento do Núcleo de Criação de Animais de Laboratório (NUCAL). 
 
 Parágrafo único. A ordem de atendimento das solicitações, nos termos do 
caput deste artigo, poderá ser modificada quando: 
 
 I – não houver animais que atendam às especificações do pesquisador ou 
docente responsável solicitante; 
 II – em caso de urgência ou motivo de força maior, apresentada pelo 
Coordenador do NUCAL. 
 
 Art. 4º O transporte de animais e materiais será efetuado em caixas e 
embalagens apropriadas, devendo, em caso de transporte para biotérios setoriais de outras 
unidades educacionais ou para outras instituições, ser realizado em veículo especial com 
controle de temperatura e umidade com perfeito acondicionamento das caixas de transporte. 
 
 § 1º As caixas, embalagens e transporte adequados devem ser 
providenciados pelo solicitante.  
 
 § 2º Caso se entenda que as condições de transporte oferecidas pelo 
solicitante venham a impor maus-tratos aos animais, o Coordenador do NUCAL poderá 
suspender ou cancelar a entrega até que as irregularidades constatadas sejam sanadas. 
 
 Art. 5º Em caso de alteração no cronograma de desenvolvimento de 
experimentos, cabe ao solicitante comunicar por escrito ao Coordenador do NUCAL o 
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cancelamento da produção com pelo menos 1 (um) mês de antecedência da data de 
nascimento dos animais a serem retirados; caso contrário, deverá arcar com os custos de 
produção destes. 
 
 Art. 6º Caso o projeto de pesquisa e ensino venha a ser suspenso ou 
cancelado pela CEUA, o fornecimento de animais será suspenso ou cancelado até que o 
solicitante atenda às diligências e seu credenciamento seja restabelecido por quem lhe 
suspendeu ou cancelou. 
 
 Parágrafo único. Nos termos do caput deste artigo, restabelecido o 
credenciamento, o fornecimento de animais deverá respeitar o disposto no art. 2º desta 
Resolução. 
 
 Art. 7º As solicitações de animais deverão ser efetuadas com, no mínimo, 6 
(seis) meses de antecedência.  
 
 § 1º Esta previsão é necessária e determinante para o dimensionamento das 
colônias mantidas e para a programação interna do funcionamento do NUCAL. 
 
 § 2º Solicitações com prazo de produção inferior a 6 (seis) meses poderão ser 
negadas ou atendidas parcialmente. 
 
 § 3º O preenchimento do formulário de solicitação, disponível na página do 
NUCAL no portal da UFSJ, não implica a reserva dos animais.  
 
 § 4º O NUCAL notificará aos usuários, com maior antecedência possível, 
problemas relacionados ao atendimento de suas solicitações. 
 
 Art. 8º Quando houver disponibilidade, o Coordenador do NUCAL poderá 
fornecer animais destinados à pesquisa para outras instituições. 
 
 § 1º Na solicitação, que também deverá ser efetuada no prazo mínimo de 6 
(seis) meses, deverá ser descrita a quantidade de animais, o sexo, a idade ou o peso e a 
periodicidade de remessas, com datas para início e término. 
 
 § 2º Para o atendimento da solicitação, a instituição interessada deverá 
apresentar ainda: 
 

a) a solicitação formal ao Coordenador do NUCAL; 
b) o termo de aprovação do projeto de pesquisa, extensão e/ou ensino da 

CEUA, ou órgão equivalente da instituição interessada ou de outra 
instituição devidamente registrada; 

c) o certificado de credenciamento do biotério experimental, expedido por 
autoridade competente. 

 
 § 3º O transporte dos animais será de responsabilidade da instituição 
solicitante, desde o NUCAL, podendo ser cobrada taxa, caso seja realizado o transporte em 
veículo da UFSJ. 
 
 § 4º À solicitação de outra instituição, aplica-se o disposto no § 4º do art. 7º 
desta Resolução. 
 
 Art. 9º Do fornecimento de animais: 
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 I – os animais serão fornecidos, de acordo com os parâmetros da solicitação 
aprovada pela CEUA, após pagamento da taxa estabelecida; 
 II – o valor da taxa a ser cobrada será indicado pela Coordenação do NUCAL 
e estabelecido pelo Conselho Diretor (CONDI); 
 III – os valores arrecadados com as taxas estabelecidas por esta Resolução 
devem compor o Fundo de Desenvolvimento do Bioterismo Institucional, sob a supervisão 
do Coordenador do NUCAL, visando à aquisição de materiais ou realização de manutenção 
em caráter emergencial; 
 IV – os animais solicitados e não cancelados no prazo estipulado serão 
cobrados como animais retirados; 
 V – a retirada de animais será feita em dias especificados pela Coordenação 
do NUCAL. 
 
 Art. 10. Os custos oriundos da alimentação dos animais, de equipamentos e 
suprimentos necessários à manutenção e manejo durante atividade de experimentação ou 
extensão serão de inteira responsabilidade do solicitante. 
 
 Art. 11. As taxas de que tratam esta Resolução serão estabelecidas em 
resolução própria deste Conselho após proposição da Coordenação do NUCAL. 
 
 Art. 12.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 30 de novembro de 2015. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Diretor 

 
 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 02/12/2015. 


