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Orientação para submissão de Projetos Novos:  

  

Prezados pesquisadores,  

  

  

Em função da pandemia do COVID-19, a Comissão de Ética no 

Uso de Animais informa que receberá Projetos Novos apenas pelo e-mail: 

ceua.ufg@gmail.com, endereço para o qual todos os documentos exigidos deverão ser 

encaminhados.   

1- Formulário de Protocolo da CEUA/UFG (modelo);  

2- Projeto de Pesquisa em formato pdf. (não deverá ser impresso, nem escaneado. A 

exigência do CD-Rom está suspensa temporariamente, mas podendo ser cobrado 

posteriormente ao retorno das atividades presenciais mesmo que o projeto já tenha sido 

aprovado ou finalizado);  

3- Termo de Responsabilidade assinado por todos os pesquisadores e participantes 

envolvidos no projeto (todos aqueles que estiverem listados na ficha protocolo) (modelo). 

As assinaturas podem ser digitais;  

4- Ata ou Certidão de Ata do Conselho Diretor (CD) da Unidade, constando a data 

de aprovação do projeto na Unidade. ATENÇÃO: O título do projeto na Ata do CD deverá 

ser o mesmo do projeto submetido à CEUA. Além disso, a data de inicial e final do projeto 

devem coincidir com as datas da Ata ou Certidão de Ata do Conselho Diretor (CD) e do 

Formulário de Protocolo;  

5- Caso o projeto seja desenvolvido em outras unidades e/ou instituições e/ou órgãos 

públicos ou privados, deverá ser inserido um Termo de Autorização de Uso do Local;  

6- Caso o projeto seja desenvolvido empregando animais que possuam proprietários, 

deverá ser inserido um modelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo 

sugerido);  

7- Caso o projeto seja desenvolvido com uso de animais da fauna brasileira 

(silvestres), o pesquisador deverá anexar o Comprovante de submissão ou o Parecer de 

aprovação do SISBIO.  

8- Cópia digital de TODOS os documentos impressos que constarem no protocolo. 

Os documentos dos itens 1 e 2 somente serão aceitos no formato pdf., em arquivo que 

aceite cópia de trechos  

9- Cópia digital escaneada da ficha protocolo contendo as assinaturas de 

próprio punho dos responsáveis (Diretor da Unidade, Médico Veterinário 

Responsável e Pesquisador Responsável) para conferência, além da mesma ficha em 

formato pdf.  
  

  

RESSALTAMOS, que nas pesquisas em que os animais já foram instalados e em 

instalações de produção e manutenção de animais, o cuidado básico com os animais 

 Ressaltamos que após o retorno da normalidade das atividades na Universidade, toda  

a documentação exigida deverá ser entregue impressa e assinada na secretaria da CEUA. 
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é obrigatório e considerado atividade essencial! Portanto, alimentação, hidratação e 

manutenção da limpeza do ambiente devem ser mantidas, assim como protocolos 

experimentais iniciados. É de responsabilidade do Responsável pela Pesquisa, 

Coordenador da Instalação e do Médico Veterinário Responsável garantir esses 

cuidados e organizar as escalas de trabalho para garanti-los. No entanto, é preciso 

orientar e adotar medidas que restrinjam ao máximo o contato do pessoal envolvido 

em meios de transporte e na própria UFG até que se reestabeleça a situação normal.  

  

Lembramos ainda que quaisquer mudanças em atividades nos protocolos já aprovados 

devem ser primeiramente aprovados pela CEUA/UFG por meio de pedido de emenda a 

ser encaminhado para o email: ceua.ufg@gmail.com.  

  

Certa da compreensão de todos!  

  

Goiânia, 17 de março de 2021.  

  

Profa. Liliana Borges de Menezes Leite  

Coordenadora CEUA/UFG  

  


