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DELIBERAÇÃO COEPE Nº 025                                DE 09 DE MAIO DE 2013 

 

 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA 

COMISSÃO DE ÉTICA  

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 48ª Reunião Ordinária realizada em 

09 de maio de 2013; 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º – Aprovação do Regimento Interno de Ética no uso de Animais, da Fundação 

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO, constante do anexo desta 

Deliberação. 

 

Art. 2° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2013. 

 

 

 

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA 

Presidente  
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Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UEZO  

  

CAPÍTULO 1 

Das Finalidades 

  

Artigo 1° - A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UEZO tem por 

finalidade cumprir e fazer cumprir, no âmbito da UEZO e nos limites das suas 

atribuições, o disposto na legislação aplicável à criação e/ou utilização de animais para 

o ensino e a pesquisa, caracterizando-se a sua atuação como educativa, consultiva, de 

assessoria e fiscalização nas questões relativas à matéria de que trata este Regimento.  

  

Artigo 2° - Considera-se atividade de ensino ou de pesquisa desenvolvida no âmbito da 

UEZO, para os efeitos desta regulamentação, toda aquela cujo desenvolvimento tenha 

ocorrido em suas dependências físicas ou tenha sido efetuado por qualquer pessoa que 

faça parte de seus quadros de pessoal docente, discente ou técnico-administrativo.  

  

  

CAPÍTULO 2 

Da Constituição e do Funcionamento 

 

Artigo 3° - A CEUA será constituída por:  

§ 1º - 3 (três) docentes pesquisadores na área específica;  

§ 2º - 1 (um) biólogo;  

§ 3º - 1 (um) médico veterinário;  

§ 4º - 1 (um) representante de sociedades protetoras dos animais legalmente constituídas 

e estabelecidas no País.  

Artigo 4º - A CEUA deverá ser composta por 6 (seis) membros titulares e seus 

respectivos suplentes, designados pelo Reitor; 

Artigo 5º - A CEUA poderá indicar consultores ad hoc, pertencentes ou não à 

Instituição, com finalidade de fornecer subsídio técnico-científico, na falta de 

manifestação de indicação de representantes de sociedades protetoras de animais 

legalmente constituídas e estabelecidas no País;  

Artigo 6º - O Reitor nomeará o coordenador e o vice-coordenador entre os membros da 

CEUA;  

Artigo 7º - O mandato dos membros da CEUA será de 2 (dois) anos, admitindo-se a 
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possibilidade de uma recondução.  

  

Artigo 8º - A CEUA deverá estar registrada junto aos órgãos competentes.  

  

Artigo 9° - Compete à CEUA:  

I- Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei 11.794, de 

8 de outubro de 2008, nas demais normas aplicáveis e nas Resoluções Normativas do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA);  

II- Examinar previamente os protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos 

procedimentos de ensino e de projetos de pesquisa científica a serem realizados na 

UEZO, para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável;  

III- Manter cadastro atualizado dos protocolos experimentais ou pedagógicos, 

aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica realizados na 

Instituição ou em andamento, enviando cópia ao CONCEA, por meio do Cadastro das 

Instituições de Uso Científico de Animais (CIUCA);  

IV- Manter cadastro atualizado dos pesquisadores e docentes que desenvolvam 

protocolos experimentais ou pedagógicos, aplicáveis aos procedimentos de ensino e de 

pesquisa científica, enviando cópia ao CONCEA;  

V- Expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários 

perante órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos ou outras entidades;  

VI- Notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias a ocorrência de 

acidentes envolvendo animais na Instituição, fornecendo informações que permitam 

ações saneadoras; 

VII- Investigar acidentes ocorridos no curso das atividades de criação, pesquisa e 

ensino e enviar relatório respectivo ao CONCEA;  

VIII- Estabelecer programas preventivos e realizar inspeções anuais, com vistas a 

garantir o funcionamento e a adequação das instalações sob sua responsabilidade, dentro 

dos padrões e normas estabelecidos pelo CONCEA;  

IX- Solicitar e manter relatório final dos projetos realizados na Instituição, que 

envolvam uso científico de animais;  

X- Avaliar a qualificação e a experiência do pessoal envolvido nas atividades de criação, 

ensino  

e pesquisa científica de modo a garantir o uso adequado de animais;  

XI- Divulgar normas e tomar decisões sobre procedimentos e protocolos pedagógicos e  

experimentais, sempre em consonância com as normas em vigor;  

XII- Assegurar que as suas recomendações e as do CONCEA sejam observadas pelos  
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profissionais envolvidos na criação ou utilização de animais;  

XIII- Consultar formalmente o CONCEA sobre assuntos de seu interesse, quando julgar  

necessário;  

XIV- Desempenhar outras atribuições conforme deliberações do CONCEA;  

XV- Incentivar a adoção dos princípios de refinamento, redução e substituição no uso 

de animais em ensino e pesquisa científica;  

XVI- Determinar a paralisação de qualquer procedimento em desacordo com a Lei 

11.794 de 2008, na execução de atividades de ensino e de pesquisa científica, até que a 

irregularidade seja sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis;  

XVII- Manter sigilo das informações consideradas confidenciais, sob pena de 

responsabilidade.  

  

Artigo 10 - Ao Coordenador e, em sua ausência, ao Vice-Coordenador, incumbe dirigir, 

coordenar e supervisionar as atividades da CEUA e, especificamente:  

I- Representar a CEUA em suas relações internas e externas;  

II- Instalar a Comissão e presidir as reuniões;  

III- Suscitar pronunciamento da CEUA quanto às questões relativas aos projetos de 

pesquisa;  

IV- Promover a convocação das reuniões; 

V- Tomar parte nas discussões e nas votações;  

VI- Indicar membros para a realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres  

necessários à consecução da finalidade da Comissão.  

  

Artigo 11 - Compete aos Membros da CEUA:  

I- Comparecer, no mínimo, a 70% (setenta por cento) das reuniões ordinárias, sob pena 

de ser desligado da CEUA;  

II- Relatar projetos, proferindo voto ou pareceres e se manifestando a respeito de 

matérias em discussão;  

III- Apresentar proposições sobre as questões pertinentes à Comissão;  

IV- Convidar qualquer membro do grupo de pesquisa para esclarecimentos adicionais 

sobre o projeto apresentado.  

  

Artigo 12 - Para o desempenho das funções previstas nos artigos 5°, 6° e 7°, serão 

alocadas:  
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I – 10 horas semanais para o coordenador e vice-coordenador;  

II – 05 horas semanais para os demais membros.  

  

Artigo 13 - Aos pesquisadores incumbe:  

I- Assegurar o cumprimento das normas de criação e uso ético de animais;  

II- Submeter à CEUA proposta de atividade, especificando os protocolos a serem 

adotados;  

III- Apresentar à CEUA, antes do início de qualquer atividade, as informações e a 

respectiva documentação, na forma e conteúdo definidos nas Resoluções Normativas do 

CONCEA;  

IV- Assegurar que as atividades serão iniciadas somente após decisão técnica favorável 

da CEUA e, quando for o caso, da autorização do CONCEA;  

V- Solicitar a autorização prévia à CEUA para efetuar qualquer mudança nos protocolos  

anteriormente aprovados;  

VI- Assegurar que as equipes técnicas e de apoio envolvidas nas atividades com animais 

atuem de forma apropriada e estejam cientes das responsabilidades no trato dos 

mesmos;  

VII- Notificar à CEUA as mudanças na equipe técnica; 

 

VIII- Comunicar à CEUA, imediatamente, todos os acidentes com animais, relatando as 

ações saneadoras porventura adotadas;  

IX- Estabelecer junto à instituição responsável mecanismos para a disponibilidade e a  

manutenção dos equipamentos e da infraestrutura de criação e utilização de animais 

para ensino e pesquisa científica;  

X- Fornecer à CEUA informações adicionais, quando solicitadas, e atender a eventuais  

auditorias realizadas.  

  

Artigo 14 - A CEUA realizará reuniões ordinárias mensalmente e, extraordinária, 

quando necessário. Não havendo demanda de projetos, será emitida uma notificação de 

cancelamento da reunião. As reuniões e as notificações de cancelamento deverão ser 

registradas em ata.  

I - A CEUA instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria simples de seus 

membros,  

devendo ser verificado o quorum em cada sessão antes de cada votação;  

II - É facultativo ao coordenador e aos demais membros da CEUA solicitar reexame de 
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qualquer decisão tomada anteriormente pela CEUA;  

III - As votações serão nominais.  

  

  

CAPÍTULO 3 

Dos Protocolos de Pesquisa ou Ensino 

  

Artigo 15 - O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos 

protocolos dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado 

quando, antes, durante e após o experimento, receber cuidados especiais, conforme 

estabelecido pelo CONCEA.  

§ 1° - O animal será submetido à eutanásia, sob estrita obediência às prescrições 

pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, sempre que, encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases, for 

tecnicamente recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso sofrimento; 

§ 2° - Excepcionalmente, quando os animais utilizados em experiências ou 

demonstrações não forem submetidos à eutanásia, poderão sair do biotério após a 

intervenção, ouvida a respectiva CEUA quanto aos critérios vigentes de segurança, 

desde que destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais devidamente 

legalizadas, que por eles queiram responsabilizar-se;  

§ 3° - Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou 

gravadas, de forma a permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, 

evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos com animais;  

§ 4° - O número de animais a serem utilizados para a execução de um projeto e o tempo 

de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o resultado 

conclusivo, poupando-se, ao máximo, o animal de sofrimento;  

§ 5° - Experimentos que possam causar dor ou angústia desenvolver-se-ão sob sedação, 

analgesia ou anestesia adequadas;  

§ 6° - Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos relacionados à dor e à 

angústia exigem autorização específica da CEUA, em obediência a normas 

estabelecidas pelo CONCEA;  

§ 7° - É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares ou de relaxantes musculares em  

substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas;  

§ 8° - É vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo 

principal do projeto de pesquisa;  

§ 9° - Em programa de ensino, sempre que forem empregados procedimentos 
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traumáticos, vários procedimentos poderão ser realizados num mesmo animal, desde 

que todos sejam executados durante a vigência de um único anestésico e que o animal 

seja sacrificado antes de recobrar a consciência;  

§ 10 - Para a realização de trabalhos de criação e experimentação de animais em 

sistemas fechados, serão consideradas as condições e normas de segurança 

recomendadas pelos organismos internacionais aos quais o Brasil se vincula.  

Artigo 16 - Os protocolos de pesquisa ou ensino sujeitos à análise pela CEUA serão 

encaminhados à secretaria da Comissão, em português e acompanhado dos seguintes 

documentos:  

I- Projeto de Pesquisa (com, no máximo, 20 páginas);  

II- Protocolo para o uso de animais em ensino e pesquisa, contendo os seguintes itens:  

a) Dados do pesquisador responsável pelo projeto (nome, identidade, CPF, cargo, 

departamento, laboratório, áreas de atuação, telefone/fax, e-mail)  

b) Título do projeto;  

c) Local da pesquisa;  

d) Integrantes;  

e) Antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa;  

f) Objetivos;  

g) Descrição detalhada da metodologia envolvendo animais;  

h) Análise crítica de riscos e benefícios;  

i) Explicação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa;  

j) Demonstrativo da existência de infraestrutura necessária ao desenvolvimento da 

pesquisa e para atender eventuais problemas resultantes dela;  

k) Orçamento financeiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes e destinação;  

l) Explicação de acordo preexistente quanto à propriedade das informações geradas;  

m) Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não;  

n) Declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados.  

III- Termo de compromisso do pesquisador responsável de cumprir a legislação vigente  

relacionada ao trato de animais em ensino ou pesquisa.  

  

Artigo 17 - Os protocolos de pesquisa ou ensino serão registrados e classificados por 

ordem cronológica de entrada, sendo distribuídos aos relatores pelo Secretário, por 

indicação do Coordenador da CEUA ou do Vice-Coordenador.  
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Artigo 18 - Os protocolos de pesquisa deverão ser enquadrados em uma das seguintes 

categorias: 

I - aprovado;  

II - com pendência: quando a CEUA considerar o protocolo como aceitável, porém 

identificar determinados problemas no protocolo, e recomendar uma revisão específica 

ou solicitar modificações ou informações relevantes, que deverão ser atendidas em 60 

(sessenta) dias pelos pesquisadores;  

III - não aprovado.  

  

Artigo 19 - Consideram-se autorizados para execução, os protocolos de pesquisa e 

ensino aprovados pela CEUA.  

§ 1° - O pesquisador responsável por protocolo de pesquisa ou ensino aprovado pela 

CEUA receberá da mesma um Certificado de Aprovação;  

§ 2° - O Certificado de Aprovação terá validade de 5 (cinco) anos, podendo ser 

suspenso ou revogado, a qualquer momento, caso sejam constatadas irregularidades na 

sua execução;  

§ 3° - Os responsáveis por protocolos aprovados devem encaminhar relatório 

anualmente para a secretaria da referida Comissão, contendo os seguintes itens: 

objetivos originais do projeto, resultados alcançados, dificuldades encontradas, 

perspectivas e alterações do projeto.  

 

Artigo 20 - A CEUA deverá manter um arquivo contendo o projeto, o protocolo e os 

relatórios  

correspondentes, por 5 (cinco) anos após o encerramento do estudo.  

  

Artigo 21 - A CEUA convidará pessoas ou entidades que possam colaborar com o  

desenvolvimento de seus trabalhos, sempre que julgar necessário, podendo criar 

comissões para assuntos específicos.  

  

Artigo 22 - O relator ou qualquer membro da CEUA poderá requerer ao Coordenador, a 

qualquer tempo, que solicite o encaminhamento ou diligências de processos ou de 

Consultas a outras pessoas ou instituições públicas ou privadas, nacionais e 

internacionais, para estudo, pesquisa ou informações necessárias à solução dos assuntos 

que lhes forem distribuídos, bem como solicitar o comparecimento de qualquer pessoa 

às reuniões para prestar esclarecimentos.   
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Artigo 23 - 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 devendo estar submetidos a conflitos de 

interesse.  

  

Artigo 24 - Os integrantes da CEUA deverão ser isentar de tomada de decisão quando 

diretamente envolvidos na pesquisa em análise.  

  

Artigo 25 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 

compreende os aspectos éticos e legais.  

  

Artigo 26 - Uma vez aprovado o projeto, a CEUA passa a ser co-responsável no que se 

refere aos aspectos éticos da pesquisa.  

  

CAPÍTULO 4 

Das Disposições Finais 

  

Artigo 27 - A CEUA observará o recesso estabelecido no calendário acadêmico da 

Instituição.  

  

Artigo 28 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 

Interno serão dirimidos pelos membros da CEUA.  

  

Artigo 29 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado pelos membros da 

CEUA/UEZO, apenas após análise e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UEZO 

e aprovação no CONSU.  

  

Artigo 30 - O Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

CONSU, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 


