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De acordo com CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CONCEA) em sua RESOLUÇÃO
NORMATIVA N 1, de 9 de julho de 2010, a CEUA (Comissão de Ética
no Uso de Animais) é o componente essencial para aprovação,
controle e vigilância das atividades de criação, ensino e pesquisa
científica com animais, bem como para garantir o cumprimento
das normas de controle da experimentação animal editadas pelo
CONCEA.

CEUA - Comissão de Ética no Uso de Animais



Qual o órgão que regulamenta o trabalho da CEUA?               
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CONCEA), vinculado ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Quais projetos precisam ser submetidos a CEUA? 
A LEI Nº 11.794, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 prevê que as atividades de criação,
ensino e pesquisa científica que utilizam animais do filo Chordata (animais que
possuem, como características exclusivas, ao menos na fase embrionária, a
presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único),
subfilo Vertebrata (animais cordados que têm, como características exclusivas,
um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral)
deverão ser submetidos à análise da CEUA.

CEUA - Comissão de Ética no Uso de Animais

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.794-2008?OpenDocument
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/FAQs.html


SUBMISSÃO DO PROJETO ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO NO LINK: 
https://www2.ufjf.br/cat/formularios/ceua/

Como é realizada a submissão de projetos? Onde podemos encontrar os formulários e
guia de submissão de projetos?

 
Para análise de protocolos de pesquisa ou ensino é necessário o preenchimento de formulário
específico disponível para download no site da Comissão. 
Qualquer tipo de comunicação entre a CEUA e os solicitantes é realizada por memorandos
enviados via Central de Atendimento da UFJF ou e-mail. 

CEUA UFJF: Procedimentos e Prazos

ceua.propp@ufjf.edu.br
 

Site CEUA

https://www2.ufjf.br/cat/formularios/ceua/
http://www.ufjf.br/ceua/
https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/


SUBMISSÃO DO PROJETO ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO NO LINK: 
https://www2.ufjf.br/cat/formularios/ceua/

Qual o tempo médio de análise dos projetos? 
 

Em média, a análise de protocolos demanda 60 dias. 
 

CEUA UFJF: Procedimentos e Prazos

ceua.propp@ufjf.edu.br
 

Site CEUA

https://www2.ufjf.br/cat/formularios/ceua/
https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/


É possível solicitar prorrogação das datas de vigência dos projetos? Como
proceder? Quais os prazos de análise das solicitações?

 
É possível solicitar prorrogação do prazo de execução dos projetos, mediante
justificativa, e desde que a solicitação seja feita dentro do prazo de vigência do
projeto. 
A solicitação deve ser realizada por memorandos enviados via Central de Atendimento
através do link do site da CEUA: https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/. 
O prazo médio para análise é de 60 dias.  Ressaltamos que a vigência do projeto está
relacionada ao prazo de realização dos procedimentos experimentais com os animais
e de solicitação de animais ao Biotério identificado no formulário analisado pela CEUA;
e, não em relação ao trabalho posterior com materiais coletados. 

 

CEUA UFJF: Prorrogação de prazo de vigência

ceua.propp@ufjf.edu.br
 

Site CEUA

https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/
https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/


É possível solicitar autorização para o aproveitamento de amostra
biológicas coletadas em outros projetos? 

 
 
 

Sim. De acordo com o art. VI, item 6.1.10 da RN CONCEA N. 30, de
02/02/2016 - Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais
em Atividades de Ensino ou de Pesquisa Científica – DBCA, quando "o
material do projeto for obtido de animais incluídos em uma atividade de
ensino ou de pesquisa científica, o pesquisador deve exigir, previamente
ao recebimento da amostra, evidência formal de que a atividade que
originou a amostra era autorizada pela CEUA pertinente". 



Como o pesquisador pode solicitar este aproveitamento?

 

O pesquisador deverá enviar documento à CEUA (através do link do site da
CEUA: https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/) informando o
número do protocolo aprovado pela CEUA que gerou as amostras que serão
aproveitas, quais amostras serão utilizadas e prazo para execução das
análises para ciência da comissão.

Site CEUA

https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/
https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/


Condutas dos pesquisadores quanto ao uso de amostras oriundas
de animais

De acordo com o art. VI, item 6.1.10 da RN CONCEA N. 30, de 02/02/2016 - Diretriz
Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou de
Pesquisa Científica – DBCA, é de responsabilidade dos professores e pesquisadores:

(A) Quando cadáveres, partes deles ou amostras biológicas forem usadas em
atividades de ensino ou de pesquisa científica os responsáveis pela atividade devem:

Quando o material for obtido de animais incluídos em uma atividade de ensino ou de
pesquisa científica - Exigir, previamente ao recebimento da amostra, evidência formal de
que a atividade que originou a amostra era autorizada pela CEUA pertinente;



Condutas dos pesquisadores quanto ao uso de amostras oriundas
de animais

Quando o material não for oriundo de uma atividade de ensino ou de pesquisa científica,
por exemplo: 
1) cadáveres de animais atropelados em rodovias; 
2) sobras de amostras biológicas colhidas além do tratamento de animais que deles
necessitavam; 
3) cadáveres ou parte deles oriundos das atividades de matadouros, frigoríficos, abatedouros
ou produtores rurais para consumo;  cadáveres ou partes deles oriundos de animais mortos
por serviços de vigilância sanitária; 
5) cadáveres ou partes deles obtidos em estabelecimentos comerciais como mercados ou
feiras livres ou; 
6) sobras de amostras biológicas colhidas pelos serviços de vigilância sanitária.

 Nestes casos, o pesquisador deverá manter documentação
que evidencie a origem do material de forma inequívoca.



 Evidência através de nota fiscal
de compra, recibo, fotografias

ou documentos oficiais da
vigilância, entre outros.

Condutas dos pesquisadores quanto ao uso de amostras oriundas
de animais

Para manter a documentação que evidencie a origem do material
biológico de forma inequívoca, a CEUA recomenda:



A responsabilidade no caso de eventual violação de
normas ou de princípios éticos para a obtenção dos

materiais descritos nos subitens acima é do responsável
pela atividade, compartilhada por sua equipe, nunca da

CEUA institucional.
 

Atenção!



Informações importantes sobre 
uso de animais fora da UFJF! 

Animais domésticos: clínicas e hospitais veterinários, organizações não-
governamentais (ONGs) e Centros de Controle de Zoonoses, o pesquisador deve
apresentar documento que comprove o convênio do estabelecimento com a UFJF e o
termo de consentimento dos proprietários dos animais;
No caso de propriedades rurais particulares não estruturadas para finalidade de
pesquisa, o responsável pelo projeto deverá obter o termo de consentimento formal
por parte do responsável pelo animal. O modelo está disponível nos anexos da
Resolução Normativa do CONCEA número 22, de 25 de junho de 2015;

Condutas dos pesquisadores quanto aos estudos que ocorrem fora dos
limites físicos dos campus da UFJF:

 

 



Animais silvestres e selvagens: apresentar a licença válida do SISBIO (Sistema
de Autorização e Informação em Biodiversidade) do pesquisador principal.
Fonte: Resolução Normativa CONCEA número 30 de 02 de fevereiro de 2016.

 
 

Informações importantes sobre uso
de animais silvestres! 

https://www.gov.br/icmbio/pt-br/servicos/sistemas/sisbio-sistema-de-autorizacao-e-informacao-em-biodiversidade/sisbio-sistema-de-autorizacao-e-informacao-em-biodiversidade


A CEUA sugere que o pesquisador envie documento (através do link do
site da CEUA: https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/)

informando quais amostras serão utilizadas e prazo para execução das
análises para ciência da comissão.

 

Recomendações
 importantes! 

https://www2.ufjf.br/ceua/submissao-protocolos/


A CEUA-UFJF sugere consulta ao site do CONCEA através do link :
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/FAQs.html 
onde há esclarecimentos sobre as dúvidas frequentes no uso de animais em

projetos de ensino e pesquisa. 
 

A CEUA-UFJF pode ser consultada, a qualquer momento, através do e-mail
ceua.propp@ufjf.edu.br

 

Recomendações
 importantes! 

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/FAQs.html
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/FAQs.html


 
 
 
 
 

Site do CONCEA :
 
 
 
 

Site do CEUA UFJF : 
 
 
 
 

E-mail 
 

ceua.propp@ufjf.edu.br
 

Para saber mais......

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/FAQs.html
https://www2.ufjf.br/ceua/

