
Comissão de Ética no Uso de Animais

1 FINALIDADE

2 TÍTULO

2.1 Área do conhecimento

2.2 Período

2.3 Data de início: 2.4 Data de finalização:

2.5 Periodicidade:

3.0 RESPONSÁVEL PROPONENTE

3.1 Nome completo

3.2 Telefone: 3.3 e-mail:

3.4 Instituição: 3.5 Forma de vínculo com a Universidade 

3.6 Unidade

3.7 Disciplina

3.8 Experiência Prévia: 3.9 Quanto tempo?

Tipo de experiência:

(Ex. Coleta de amostra...)

4.0 COLABORADORES 4.1 Em caso de colaborações, indicar em campo ANEXO.

5.0 RESUMO DO PROJETO/AULA (até 1500 caracteres com espaços)

6.0 OBJETIVO(S)  (até 1500 caracteres com espaços)

FORMULÁRIO

CEUA-01



7.0 JUSTIFICATIVA  (até 1000 caracteres com espaços)

8.0 RELEVÂNCIA  (até 1000 caracteres  com espaços)

9.0 SOBRE O(S) ANIMAL(IS)

9.1 Vertebrados: 9.2 Número de animais:

9.3 Ordem/Classe:

9.4 Espécie (vulgar):

9.5 Espécie (nome científico):

9.6 Nome vulgar:

9.7 Justificativa para o uso da espécie animal.   (até 1500 caracteres com espaços)

10.0 PROCEDÊNCIA:

10.1 Outra procedência:

10.2 Forma de captura (apenas para animais silvestres):   (até 1500 caracteres com espaços)



11.0 ANÁLISES ESTATÍSTICAS PREVISTAS(QUE JUSTIFIQUEM O NÚMERO DE ANIMAIS):

Informar se: não se aplica, ou não está previsto (justificar por que não está previsto).

12.0 CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

12.1 Alimentação:

12.2 Fonte de água:

12.3 Alojamento: Outro:

12.4 Número de animais/área (caixa/galpãp/baia):

12.5 Tipo de cama:

13.0 PROCEDIMENTOS PREVISTOS PARA A REALIZAÇÃO DA AULA/EXPERIMENTO

13.1 ESTRESSE/DOR INDUZIDO INTENCIONALMENTE NOS ANIMAIS

Em caso afirmativo, justifique a necessidade de indução da dor.

13.2 RESTRIÇÃO HÍDRICA/ALIMENTAR

Em caso afirmativo, justifique a necessidade de restrição alimentar.

13.3 USO DE FÁRMACOS 13.4 USO DE ANALGÉSICO

Fármaco 1: Dose (UI ou mg/kg)

Via de administração: Frequência/dia: Tempo:

Fármaco 2: Dose (UI ou mg/kg)

Via de administração: Frequência/dia: Tempo:

Fármaco 3: Dose (UI ou mg/kg)

Via de administração: Frequência/dia: Tempo:

Fármaco 4: Dose (UI ou mg/kg)

Via de administração: Frequência/dia: Tempo:

Fármaco 5: Dose (UI ou mg/kg)

Via de administração: Frequência/dia: Tempo:



Justifique a necessidade de não utilização de fármacos.

14.0 IMOBILIZAÇÃO DO ANIMAL

Justifique a necessidade de imobilização, exceto Post mortem .

15.0 CONDIÇÕES ALIMENTARES

15.1 Jejum: Tempo (horas):

15.2 Restrição alimentar: Tempo (horas):

15.3 Restrição Hídrica: Tempo (horas):

Justifique o tempo de jejum maior que 12 horas.

16.0 CIRURGIA:

Descrever brevemente:

17.0 Pós-OPERATÓRIO

17.1 RECUPERAÇÃO ACOMPANHADA 17.2 Tempo (horas):

17.3 ANALGESIA 17.4 Tempo (horas):

Justificar a não utilização da analgesia no Pós-cirurgico:



17.5 Outros cuidados pós operatórios:

18.0 EXPOSIÇÃO / INOCULAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO DE SUSBSTÂNCIAS A SEREM TESTADAS

Substância: Dose:

Via de administração: Frequência/dia: Tempo:

19.0 EXTRAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS

19.1 Material biológico

Quantidade da amostra

Frequência

Método de coleta

19.2 Material biológico

Quantidade da amostra

Frequência

Método de coleta

19.3 Material biológico

Quantidade da amostra

Frequência

Método de coleta

19.4 Material biológico

Quantidade da amostra

Frequência

Método de coleta

19.5 Material biológico

Quantidade da amostra

Frequência

Método de coleta

19.6 Material biológico

Quantidade da amostra

Frequência

Método de coleta

20.0 MÉTODO DE EUTANÁSIA

Método:

Substância:

Dose:

Via:



Outro método:

21.0 DESTINO DOS ANIMAIS APÓS A AULA/EXPERIMENTO

21.1 Descrver o destino dos animais:

21.2 Descrver a forma de descarte da carcaça do animal.

22.0 DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS PROCEDIMENTO COM OS ANIMAIS SEPARADO POR ETAPAS

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

Etapa 12

Etapa 13

Etapa 14

Etapa 15

Utilize este campo se for necessário detalhar alguma outra etapa.



23.0 HÁ EVIDÊNCIAS DE MÉTODOS SEMELHANTES NA LITERATURA?

Utilize este campo para justificar a ausência de método semelhante na literatura.

24.0 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Li,

Não li,

Existe

Não existe

Estou

Não estou

Estou

Não estou

Nome completo do Proponente: ___________________________________________________

Assinatura do Proponente: _______________________________________________________

Data: _____ /_____ /_____

25.0 RESOLUÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA CEUA

Aprovado

Pendente

Reprovado

Comentários | Orientações |Recomendações

a normativa mais atual proposto pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – 

CONCEA, e o disposto na Lei Federal 11.794, de 8 de outubro de 2008.

método substitutivo que possa ser utilizado como uma alternativa ao projeto/aula.

disposto a apresentar quaisquer esclarecimento à CEUA, se solicitado, respeitanto a confidencialidade e 

conflito de interesses.

anexando o termo de consentimento livre e esclarecido do proprietário ou responsável pelo animal.

A Comissão de Ética no Uso de Animais, na sua reunião em  _____ /_____ /_____ , ao 

analisar os procedimentos éticos apresentados neste ato protocolar, DELIBEROU:



Uma vez deliberado, a CEUA da Universidade de Vassouras emitirá um parecer ao proponente.

ANEXO.1 PRIMEIRO COLABORADOR DO RESPONSÁVEL PROPONENTE

Nome completo

Telefone: e-mail:

Instituição: Forma de vínculo com a Universidade

Unidade

Disciplina

Experiência Prévia: Quanto tempo?

Tipo de experiência:

(Ex. Coleta de amostra...)

Utilize este campo para apresentar a forma de experiência prévia do colaborador.

SEGUNDO COLABORADOR DO RESPONSÁVEL PROPONENTE

Nome completo

Telefone: e-mail:

Instituição: Forma de vínculo com a Universidade

Unidade

Disciplina

Experiência Prévia: Quanto tempo?

Tipo de experiência:

(Ex. Coleta de amostra...)

Utilize este campo para apresentar a forma de experiência prévia do colaborador.

Observação: o proponente deverá encaminhar uma via de toda a documentação (este formulário CEUA-01, e documentos 

anexos, quando necessário) impressa e assinada, junto a uma cópia por e-mail deste arquivo, devidamente preenchido, no 

formato digital para: ceua@universidadedevassouras.edu.br. A inobservância de quaisquer documentos não encaminhados 

pelo proponente incidirá em não encaminhamento da proposta para a reunião consultiva e deliberativa da CEUA. Só serão 

encaminhadas para a reunião consultiva e deliberativa da CEUA propostas enviadas com 15 dias de antecedência da data 

marcada para a reunião (consultar calendário das reuniões no site: www.universidadedevassouras.edu.br.

ANEXO

______________________________________________________

Coordenação da CEUA da Universidade de Vassouras



TERCEIRO COLABORADOR DO RESPONSÁVEL PROPONENTE

Nome completo

Telefone: e-mail:

Instituição: Forma de vínculo com a Universidade

Unidade

Disciplina

Experiência Prévia: Quanto tempo?

Tipo de experiência:

(Ex. Coleta de amostra...)

Utilize este campo para apresentar a forma de experiência prévia do colaborador.

QUARTO COLABORADOR DO RESPONSÁVEL PROPONENTE

Nome completo

Telefone: e-mail:

Instituição: Forma de vínculo com a Universidade

Unidade

Disciplina

Experiência Prévia: Quanto tempo?

Tipo de experiência:

(Ex. Coleta de amostra...)

Utilize este campo para apresentar a forma de experiência prévia do colaborador.

QUINTO COLABORADOR DO RESPONSÁVEL PROPONENTE

Nome completo

Telefone: e-mail:

Instituição: Forma de vínculo com a Universidade

Unidade

Disciplina

Experiência Prévia: Quanto tempo?

Tipo de experiência:

(Ex. Coleta de amostra...)

Utilize este campo para apresentar a forma de experiência prévia do colaborador.
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