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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL - 2021 

 

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: Aspectos éticos e legais na experimentação animal  

Carga horária: 32 Teórica – 32  Prática - 0 

Natureza: Núcleo Comum  Nº de vagas: 30 

 

PROFESSORES 

1. COORDENADOR(A) 

 

Profa. Dra. Marina Pacheco Miguel 

Setor: Patologia Geral/ IPTSP 

E-mail: marinapacheco@ufg.br 

 

2. COLABORADORES 

Profa. Dra. Liliana Borges de Menezes Leite  

Setor: Patologia Geral/ IPTSP 

E-mail: liliana@ufg.br 

 

EMENTA 

Aspectos éticos e legais vigentes em experimentação animal com objetivo de garantir o bem-estar 

animal nas pesquisas e a produção científica com qualidade nesta área. 

 

OBJETIVO 

O foco central da disciplina é fornecer aos alunos de pós-graduação informações atualizadas sobre 

ética e legislação vigente aplicável a pesquisas desenvolvidas com animais, com enfoque principal 

nas normatizações do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e 

instituições internacionais similares. Fornecer ainda, subsídios aos alunos, embasando-os para a 

formulação de projetos e para o desenvolvimento de pesquisas pautadas em princípios éticos e 

legais vigentes, a fim de garantir o bem-estar de animais de experimentos e a obtenção de resultados 

confiáveis nestes estudos. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO 

A disciplina será composta de apresentação do conteúdo na forma de aulas teóricas e por meio de 

apresentações de artigos e seminários pelos alunos. Ambas atividades serão realizadas pela 

plataforma Google meet. Os alunos deverão discutir e refletir sobre os temas do conteúdo 

programático e dos seminários.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
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Plataforma Google meet e Google Classroom; Recursos audiovisuais digitais; Leitura dirigida; 

Execução de pesquisa em bases de dados; Dinâmicas de grupo. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos, como critério de aprovação da Disciplina, será feita através da frequência 

nas aulas síncronas, do desempenho e da participação nos seminários e encontros assíncronos. 
 

Conceito A: frequência total e bom desempenho na apresentação de artigos e seminário; 

Conceito B: frequência em 80% das aulas e bom desempenho na apresentação de artigos e 

seminário; 

Conceito C: Frequência em 70% das aulas e desempenho moderado na apresentação dos seminários; 

Conceito D: Frequência em menos de 70% das aulas e/ou desempenho ruim na apresentação do 

artigos e seminário ou a não apresentação de um ou ambos. 

 

HORÁRIO E LINK ONLINE 

Horário e datas a serem programados juntamente com a Coordenação de Curso do PPGCA. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*  

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
1 Apresentação da disciplina.  1h 
2 Aspectos éticos na experimentação animal – abordagem geral 3h 
3 Histórico da ética e legislação na pesquisa com animais 1h 
4 O CONCEA e o papel das comissões de ética no uso de animais (CEUAs) 3h 
5 Métodos alternativos: conceitos e tipos 3h 
6 Pontos Finais Humanitários (Endpoints) 3h 
6 A ficha protocolo: esclarecimentos sobre o preenchimento 3h 
7 Seminários sobre o tema 7h 
8 Ficha protocolo individual – solucionando dúvidas (Seminários) 8h 

* Sujeito a alterações ao longo do semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

Referências Básicas 

1- RIVERA, Ekaterina Akiomovna B. Bem estar e etica na experimentacao animal. Revista 

CFMV, Brasília, v. 1, n. 1, p. 15-17, 1995. 

2- INSTITUTE OF LABORATORY ANIMAL RESEARCH. Guia para o cuidado e uso de 

animais de laboratório. 8.ed. Porto Alegre (RS): EdiPCRS, 2014. 241 p., il. Inclui bibliografia e 

índices. ISBN 9788539701010 (broch.). 

3- ANDRADE, Antenor; PINTO, Sergio Correia; OLIVEIRA, Rosilene Santos de. Animais de 

laboratório: criaçao e experimentaçao. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 387 p., il. Inclui 

bibliografia. ISBN 8575410156 (broch.). 

Referências Complementares 
1- Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Site: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/310553/Conselho_Nacional_de_Controle_de_

Experimentacao_Animal___CONCEA.html 
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