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COMO SUBMETER UM PROTOCOLO JUNTO À CEUA 

 

1. Um pedido de autorização de uso de animais deve ser submetido junto à CEUA-UNIPAC 

previamente à execução das atividades de pesquisa ou ensino. Os protocolos se 

destinam aos estudos e disciplinas que utilizem animais vertebrados, não sendo 

aplicáveis quando forem utilizados, unicamente, os animais invertebrados; 

2. O responsável pelo projeto é o coordenador que possui vínculo institucional de professor 

com a UNIPAC de Juiz de Fora ou da FUPAC de Conselheiro Lafaiete-MG. Informamos 

que a CEUA-JF não analisa e não responde legalmente por pesquisas e disciplinas de 

outras instituições; 

3. O primeiro item a ser observado para submissão é a finalidade do protocolo que pode ser 

destinado para PESQUISA ou ENSINO. Ambos estão disponíveis na página eletrônica da 

CEUA da UNIPAC-JF. A partir desse momento, deve ser escolhido o tipo de formulário a 

ser preenchido:  

3.1 FORMULÁRIO UNIFICADO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 

ANIMAIS EM ENSINO – Destinado apenas às disciplinas regulares da instituição que 

visem a utilização de animais. Este formulário somente deve ser preenchido por 

docentes e pesquisadores da instituição; 

3.2 FORMULÁRIO UNIFICADO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 

ANIMAIS EM PESQUISA – Se destinam às atividades de pesquisa com animais 

vivos; 

3.3 RELATOS DE CASO CLÍNICO E PROTOCOLOS QUE APENAS USEM AMOSTRAS 

BIOLÓGICAS OU DADOS ZOOTÉCNICOS  E NÃO MANIPULARÃO ANIMAIS, NÃO 

NECESSITAM DO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS ACIMA 

MENCIONADOS. VER ITENS 7.2 E 7.4 DESTE DOCUMENTO. 

4. Exige-se não deixar nenhum item em branco e escrever o termo “não se aplica” quando 

os itens não forem direcionados ao projeto em questão, a fim de se evitar o 

preenchimento arbitrário do formulário por terceiros; 

5. Quando se utilizar de referências e/ou documentos comprobatórios, favor anexar 

cópia em duplicata aos mesmos; 
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6. O correto preenchimento do formulário é essencial para a análise. Em cada protocolo, na 

sua parte inicial, há orientação minuciosa acerca desta etapa. O responsável deverá usá-

la como guia. Não é necessária a impressão desta seção, apenas o formulário deve ser 

impresso. Deve-se atentar que os colaboradores, os quais se incluem os alunos, devem 

ser todos citados e são aqueles diretamente envolvidos no manejo dos animais. Para 

cada colaborador, especificar o tempo de experiência e o treinamento, que são os cursos, 

estágios e outras formas de aquisição de experiência; 

7. Documentos necessários para submissão de uma solicitação à CEUA: 

7.1 Formulário – Usar um dos modelos acima citados, conforme o tipo de finalidade de 

utilização dos animais (Pesquisa ou Ensino). Neste formulário serão requeridas as 

informações cruciais para avaliação pela comissão. O formulário deve constar 

obrigatoriamente, da assinatura do coordenador da pesquisa, que é o professor 

pesquisador da UNIPAC. O envio deve ser em duplicata. 

7.2 Relatos de caso e estudos clínicos, apenas com dados zootécnicos ou 

epidemiológicos, sem a previsão de manipulação e manejo de animais vivos: devem 

conter o (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Proprietário e 

Estabelecimento – modelo no site) devidamente preenchido e entregue, assim como 

uma carta de comunicação de uso de dados clínicos ou dados zootécnicos (modelo 

no site). Todos os documentos devem ser entregues em duplicata. Para estes casos, 

não é necessário o preenchimento do formulário de solicitação de uso de 

animais para ensino e pesquisa. 

7.3 Em caso de estudos que envolvam fármacos, o (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - Uso de Medicamentos Específicos em Estudo – modelo no site) também 

deve ser preenchido devidamente e preenchido em duplicata. Este formulário também 

pode ser acessado pela página eletrônica da Instituição. 

7.4 Os protocolos que utilizem apenas materiais biológicos advindos de animais sem a 

previsão de manipulação e manejo de animais vivos, ou que citem o uso apenas de 

cadáveres, devem anexar o termo de doação destes materiais ou dados pelo 

responsável legal dos estabelecimentos de origem, assim como carta de comunicação 

de uso destes materiais biológicos (modelo no site). Também se deve haver menção 

de isenção de risco biológico aos envolvidos que manusearão estes materiais. Para 

http://www.unipacjf.com.br/images/artigos/CEUA/TCLE-proprietario-e-estabelecimentos.doc
http://www.unipacjf.com.br/images/artigos/CEUA/TCLE-proprietario-e-estabelecimentos.doc
http://www.unipacjf.com.br/images/artigos/CEUA/TCLE-uso-de-medicamentos-especificos-em-estudos.doc
http://www.unipacjf.com.br/images/artigos/CEUA/TCLE-uso-de-medicamentos-especificos-em-estudos.doc
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estes casos, não é necessário o preenchimento do formulário de solicitação de 

uso de animais para ensino e pesquisa. 

7.5 As cópias dos projetos de pesquisas também devem ser anexados aos documentos 

previamente relacionados acima. 

7.6 Reitera-se que todos os documentos, artigos, referências devem ser entregues em 

duplicata; 

8. Submissão do Protocolo de pesquisa na CEUA: 

8.1 Os protocolos devem ser entregues na forma física à Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UNIPAC-JF, localizada na Av. Juiz de Fora, 1100, Granjas Bethânia – 

JUIZ DE FORA/MG - CEP 36047-362. Caso os mesmos sejam enviados por correio, 

se deve atentar para que os mesmos sejam recebidos no prazo máximo estabelecido 

para cada semestre letivo. No caso de entrega pessoal, o responsável deve se dirigir 

à sala da CEUA localizada no primeiro andar, ao lado da escada de acesso. 

Solicitamos que os protocolos sejam apenas grampeados e não encadernados. 

8.2 Nesta ocasião, ele será protocolado e receberá um número de identificação. Todo o 

trâmite dentro da CEUA será com este número. 

8.3 Na reunião semestral ordinária, são avaliados os protocolos entregues dentro do 

prazo estabelecido; 

9. Retirada dos certificados/pareceres 

9.1 Os certificados de análises ou pareceres emitidos pela comissão só podem ser 

retirados pelo coordenador ou executores e colaboradores. A retirada por outra 

pessoa só poderá ser feita mediante documento de solicitação feita pelo coordenador. 

Os protocolos com pendências terão prazo de 90 dias para encaminhar a resposta 

aos questionamentos para serem reavaliados na reunião seguinte. Caso não haja 

envio de resposta à lista de pendências no prazo de 90 dias, os protocolos serão 

arquivados e o coordenador deverá submeter um novo protocolo para análise. 

10. Envio de resposta às listas de pendências 

10.1 Após análise do protocolo pela CEUA, caso o parecer seja uma lista de pendências, 

o coordenador deverá elaborar uma carta ou ofício como resposta, em duplicata, 
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assim como todos os documentos que a ela serão anexados, com sua assinatura e 

NÃO enviar novo formulário corrigido para análise. As respostas serão analisadas no 

semestre seguinte, em concordância com a ordem de ocorrência das reuniões 

ordinárias. 

11. INFORMAMOS QUE A CEUA NÃO RECEBERÁ RESPOSTAS DE PROCESSOS NO 

FORMATO DE NOVO PROTOCOLO CORRIGIDO. 

12. A CEUA NÃO ANALISA PROTOCOLOS CUJAS PESQUISAS E AULAS JÁ TENHAM 

SIDO INICIADAS OU CONCLUÍDAS. 

 

Juiz de Fora, 27 de maio de 2021. 

CEUA – UNIPAC/JF 


