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DERAL DO PAMPA

CAPÍTULO I – DA NATUREZA

Art.  1º  A Comissão  de  Ética  no  Uso  de  Animal  da  Universidade  Federal  do  Pampa
(UNIPAMPA/CEUA), constituída pela Portaria GR/UNIPAMPA n° 1.038 de 13 de maio de 2011,
nos termos das normativas vigentes, considerando especialmente a Lei nº 11.794/2008 e Resoluções
Normativas nº 01 e nº 02 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, é uma
instância colegiada, pluralista, interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e
educativo, vinculado ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).

Art. 2º A Comissão de Ética no Uso de Animal (CEUA) é um órgão assessor da Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UNIPAMPA.  

Parágrafo único. Para fins de apoio técnico e administrativo, a CEUA Unipampa é vinculada
à Pró-Reitoria Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sem caráter de subordinação.

CAPÍTULO II – DA FINALIDADE

Art. 3º A CEUA tem por finalidade analisar, emitir pareceres e expedir certificados sobre os
protocolos de experimentação que envolvam o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa,
conforme estabelecido pela Lei n. 11.794, de 8.10.2008.

Parágrafo  único.  O  disposto  neste  Regimento  aplica-se  aos  animais  das  espécies
classificadas como filo Chordata, sub filo Vertebrata, excetuando-se humanos.

Art. 4º Para os fins deste Regimento são consideradas como atividades:

I. de  pesquisa:  todas  aquelas  relacionadas  à  ciência  básica,  ciência  aplicada,  ao
desenvolvimento tecnológico,  à  produção e  ao controle  de qualidade de drogas,  medicamentos,
alimentos, imunobiológicos, biomateriais, instrumentos e quaisquer outros procedimentos testados
em animais;

II. de  ensino:  todas  aquelas  relacionadas  às  ciências  médicas,  biológicas  e
agroveterinárias, para a visualização de fenômenos fisiológicos e/ou comportamentais, aquisição de
habilidades cirúrgicas e zootécnicas, que utilizem, para isso, animais vivos.

Parágrafo  único.  Todas  as  atividades  especificadas  no  caput  deste  artigo  deverão  ser
submetidas, previamente, à CEUA, através de Protocolo de Ensino ou de Pesquisa.

CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5º A CEUA é constituída por:
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I. um (01) médico veterinário e/ou um (01) biólogo, no mínimo;
II. doze  (12)  docentes  e  pesquisadores  na  área  específica  que  utilizam  animais  no

Ensino ou Pesquisa científica, com comprovada experiência em experimentação animal;
III. um (01) representante de uma sociedade protetora de animais legalmente constituída

e estabelecida no país, com CNPJ e alvará de funcionamento.

§ 1º Os membros da CEUA deverão ser cidadãos brasileiros de reconhecida competência
técnica e notório saber, de nível superior ou pós-graduado, e com destacada atividade profissional
em áreas relacionadas ao escopo da Lei nº 11.794, de 08 de outubro de 2008 e Resolução Normativa
nº 01, de 09 de julho de 2010, e serão indicados pela Reitoria.

§ 2º O mandato dos membros será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
§  3º  Na  inexistência  de  Sociedade  Protetora  de  Animais  legalmente  constituída,  serão

observadas as seguintes Resoluções do CONCEA.
§ 4º Na falta de manifestação de indicação de representantes de sociedades protetoras de

animais legalmente constituídas e estabelecidas no País, na forma prevista no inciso III deste artigo,
as CEUAs deverão comprovar a apresentação de convite formal a, no mínimo, três entidades. (§ 4º
do Art. 4º da Resolução nº 01do CONCEA).

§ 5° Na hipótese prevista no § 4º deste artigo, as CEUAs deverão convidar consultor ad hoc,
com notório saber e experiência em uso ético de animais, enquanto não houver indicação formal de
sociedades protetoras de animais legalmente constituídas e estabelecidas no País. (§ 5º do Art. 4º da
Resolução Normativa nº 01 do CONCEA, alterado pela Resolução Normativa nº 02).

Art. 6° A CEUA será dirigida por um Coordenador e um suplente, que deverão ser eleitos
entre os membros titulares pelos membros da Comissão na primeira reunião do ano.

Parágrafo único. O Coordenador e seu suplente devem pertencer ao quadro de servidores da
UNIPAMPA.

CAPÍTULO IV – DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7º Os pesquisadores responsáveis por procedimentos de ensino ou pesquisa a serem
realizados  na  UNIPAMPA e  que  envolvam o  uso  de  animais  deverão  preencher  um protocolo
próprio antes da execução do projeto.

§ 1º Os protocolos deverão ser encaminhados por e-mail à secretaria da CEUA onde serão
registrados e enviados ao Coordenador para análise.

§ 2º  A CEUA deverá manter arquivados os protocolos correspondentes por,  no mínimo,
cinco anos após o encerramento do estudo.

Art. 8º O credenciamento do protocolo terá validade de até 2 anos, podendo ser suspenso ou
revogado a qualquer momento caso sejam constatadas irregularidades na sua execução.

Parágrafo  único.  O  credenciamento  poderá  ser  renovado  por  igual  período,  mediante  a
análise do pedido, o qual deverá ser acompanhado por um relatório, de acordo com o formulário
fornecido pela CEUA, referente ao período de credenciamento anterior.

Art. 9º A análise de cada protocolo culminará com seu enquadramento em uma das seguintes
categorias:

I. Aprovado,  quando  o  protocolo  preencher  todas  as  condições  de  eticidade
requeridas;

II. Aprovado  com  ressalvas,  quando  o  protocolo  possuir  aspectos  específicos  que
requeiram melhor definição. Neste caso, haverá necessidade de revisão do protocolo, que deverá ser
atendida em 15 (quinze) dias pelo responsável do projeto, para análise do mesmo e emissão de



parecer final pela CEUA, sendo que o projeto não poderá ser iniciado até que as pendências sejam
esclarecidas;

III. Não aprovado, quando existir uma questão eticamente inadequada, não aceitável e
que  demandará  uma  modificação  importante  no  protocolo.  Nesse  caso,  havendo  interesse,  o
professor/pesquisador poderá apresentar outro protocolo.

§ 1º Quando o parecer for favorável, o docente e/ou pesquisador responsável receberá um
Certificado de Aprovação do respectivo projeto, segundo a Orientação Técnica nº 08, de 18 de
março de 2016 do CONCEA.

§ 2º  No caso de parecer  “aprovado com ressalvas”  ou “não aprovado”,  o  docente  e/ou
pesquisador será informado das razões em correspondência específica.

§ 3º  Protocolo não aprovado tem direito  a recurso,  desde que fundamentado,  dirigido à
comissão  em até  dez  dias  após  o  responsável  pelo  protocolo  ter  sido  cientificado  da  decisão,
devendo a CEUA emitir parecer final ao recurso em até dez dias após seu recebimento.

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 10 É da competência da CEUA:

I. cumprir,  nos  limites  de suas  atribuições,  o  disposto na  legislação nacional  e  nas
demais leis aplicáveis à utilização de animais para o ensino ou pesquisa;

II. examinar previamente os procedimentos de ensino ou pesquisa empregando animais,
sob a responsabilidade de docentes ou pesquisadores dos campi da Universidade Federal do Pampa,
para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável;

III. manter cadastro atualizado dos procedimentos de ensino ou pesquisa com animais,
realizados ou em andamento na Universidade Federal do Pampa;

IV. manter cadastro de pesquisadores que realizam procedimentos de ensino ou pesquisa
com animais;

V. expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários junto
aos órgãos de fomento à pesquisa, periódicos científicos ou outros;

VI. solicitar  e  manter  relatório  da  experimentação animal  dos  projetos  realizados  na
Instituição que envolvam uso científico de animais;

VII. notificar às autoridades sanitárias a ocorrência de qualquer acidente com os animais
na instituição, fornecendo informações que permitam ações saneadoras;

VIII. constatado  qualquer  procedimento  fora  dos  limites  da  legislação  ou  de  normas
vigentes, na execução de um procedimento de ensino ou pesquisa, a CEUA solicitará ao docente
responsável a paralisação de sua execução, até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis;

IX. das decisões proferidas pela CEUA caberá recurso do interessado ao CONCEA, sem
efeito  suspensivo  (conforme art.  6º,  XVI,  §  2º  Resolução  Normativa  nº  01/2010  do  Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal);

X. os  membros  da  CEUA responderão  pelos  prejuízos  que,  por  dolo,  causarem  às
pesquisas em andamento;

XI. os membros da CEUA estão obrigados a resguardar o segredo científico e industrial
do  projeto,  desde  que  o  mesmo  seja  compatível  com  o  presente  regimento,  sob  pena  de
responsabilidade.

Art. 11 Os membros deverão ter total independência na tomada das decisões no exercício de
suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações recebidas. Deste modo, não podem
sofrer  qualquer  tipo  de  pressão  por  parte  de  superiores  hierárquicos  ou  pelos  interessados  em
determinada pesquisa, devem isentar-se de envolvimento financeiro e não devem ter conflito de
interesse.

Parágrafo único. Os membros deverão isentar-se de tomada de decisão, quando diretamente



envolvidos na pesquisa em análise.

Art. 12 São competências do Coordenador: 

I. dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da CEUA;
II. convocar e presidir as reuniões;
III. participar dos debates e votações e, quando for o caso, exercer direito ao voto de

desempate;
IV. indicar membros para realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres

necessários à consecução da finalidade da comissão, ouvidos os demais membros;
V. convidar  entidades,  cientistas,  técnicos  e  personalidades  para  colaborarem  em

estudos ou participarem como consultores ad hoc na apreciação de matérias submetidas à CEUA;
VI. propor diligências consideradas imprescindíveis ao exame da matéria,  ouvidos os

demais membros;
VII. assinar  os  pareceres  finais  sobre  os  projetos  de  pesquisa  envolvendo animais  ou

outras matérias pertinentes à CEUA, segundo as deliberações tomadas em reunião;
VIII. distribuir para análise e parecer os Protocolos de Ensino e Pesquisa submetidos à

CEUA;
IX. organizar relatórios e enviá-los aos órgãos competentes;
X. emitir  parecer  ad  referendum em  matérias  consideradas  urgentes,  dando

conhecimento aos membros para deliberação na reunião seguinte;
XI. receber  as  correspondências,  projetos  ou  outras  matérias,  dando  os  devidos

encaminhamentos;
XII. designar relatores para os projetos protocolados, e enviá-los para apreciação;
XIII. exercer as demais atribuições pertinentes a sua função;
XIV. alimentar, manter atualizado e credenciar novas unidades no Sistema CIUCA;

Art. 13 Ao Coordenador Suplente compete:

I. substituir o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos;
II. prestar assessoramento ao Coordenador em matéria de competência do órgão;

Art. 14 São competências dos membros da CEUA:

I. estudar  as  matérias  que  lhes  forem  atribuídas  e  emitir  relatórios  nos  prazos
estabelecidos;

II. comparecer às reuniões, proferindo voto e manifestando-se a respeito das matérias
em discussão;

III. requerer votação de matérias em regime de urgência;
IV. apresentar proposições sobre as questões pertinentes à CEUA;
V. assegurar o sigilo sobre o assunto de que tratam os protocolos, pareceres e decisões

da CEUA.

CAPÍTULO VI – DO FUNCIONAMENTO

Art.  15  A  CEUA  reunir-se-á  ordinariamente  4  vezes  ao  ano,  trimestralmente,  e
extraordinariamente sempre que necessário, a juízo do Coordenador, ex-offício ou por convocação
da maioria dos seus membros.

§ 1º A sessão somente será iniciada com um quórum mínimo de metade mais um de seus
representantes.

§ 2º  As deliberações da CEUA serão tomadas em reuniões, por voto de mais da metade
dos presentes.

Art. 16 A pauta será preparada e distribuída, com, no mínimo, 24 horas de antecedência, se a



reunião for extraordinária e uma semana de antecedência, se a reunião for ordinária, para que os
membros possam ter acesso aos protocolos, para análise, antes da reunião.

Parágrafo único. A análise do protocolo deverá ser realizada na Secretaria da CEUA, tendo
em vista a obrigatoriedade dos membros em guardar segredo científico e industrial.

 
Art.  17 Os  relatores,  cuja  identidade  deverá  ser  sigilosa,  emitirão  pareceres  contendo

apreciação  sobre  os  aspectos  éticos  do  procedimento  experimental  e  terão  para  tanto  o  prazo
máximo de 30 (trinta) dias, salvo quando for justificado o pedido de prorrogação e o Coordenador
deferir.

Art.  18 Os  membros  da  CEUA,  individualmente  ou  em  grupo,  podem  pedir  vistas  a
protocolos em debate na Comissão por uma única vez em cada protocolo.

 Parágrafo único. Todo o pedido de vista implica na apresentação de relatório por parte do
solicitante  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  a  contar  da  data  em  que  os  protocolos  estiverem  à
disposição na Secretaria da CEUA. 

CAPÍTULO VII – DO PESQUISADOR, DOCENTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Art. 19 Aos pesquisadores, docentes e responsáveis técnicos por atividades experimentais,
pedagógicas ou de criação de animais compete:

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,  antes  do  início  de  qualquer  atividade,  as  informações  e  a  respectiva

documentação na forma e conteúdo definidos pela CEUA;
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. enviar relatório da experimentação animal do projeto que envolva uso científico de

animais para a CEUA;
VII. assegurar que as equipes técnicas e de apoio envolvidas nas atividades com animais

recebam treinamento apropriado e estejam cientes da responsabilidade no trato dos mesmos;
VIII. notificar à CEUA as mudanças na equipe técnica;
IX. notificar imediatamente à CEUA e às autoridades sanitárias a ocorrência de qualquer

acidente envolvendo animais, fornecendo informações que permitam ações saneadoras;
X. fornecer à CEUA informações adicionais, quando solicitadas, e atender a eventuais

auditorias realizadas.

CAPÍTULO VIII – DAS PENALIDADES

Art. 20 Conforme a Lei 11.794, de 08 de outubro de 2008, qualquer pessoa ou instituição
que  execute  atividades  reguladas  pela  mesma  de  forma  indevida  está  sujeita  a  punição
administrativa.

Art. 21 O pesquisador que executar o projeto sem o respectivo parecer de aprovação da
CEUA e/ou responsável por projeto que tenha obtido parecer desfavorável ou cujo credenciamento
tenha sido suspenso ou revogado ficará sujeito às penalidades previstas na Legislação aplicável, sob
pena das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis.

Art. 22 Constatada evidência de prática no uso de animais dissonante com este Regimento,
com a legislação em vigor ou com o que foi aprovado no ato de credenciamento do respectivo
protocolo de ensino ou de pesquisa, a CEUA determinará a paralisação imediata da execução do



mesmo, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, até que a irregularidade seja sanada.

Parágrafo  único.  A  CEUA  oferecerá  denúncia  ao  CONCEA  e,  paralelamente,  serão
advertidas as instâncias administrativas da UNIPAMPA a que se vincula o responsável pelo ato.

Art. 23 A CEUA, em caso de denúncias de irregularidades de natureza éticas e alheias aos
projetos credenciados, requererá à Direção Geral do Campus ou à Coordenação Geral dos campi as
providências cabíveis.

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24 A CEUA observará para suas atividades o estabelecido no Calendário Acadêmico da
Universidade Federal do Pampa.

Art. 25 Os membros da CEUA poderão propor alteração destas normas, que, aprovada pela
Comissão, será submetida ao Conselho Universitário para aprovação.

Art. 26 A CEUA adaptará suas normas de funcionamento às resoluções do CONCEA ou de
outro órgão legalmente constituído que venha a sucedê-lo.

Art. 27 Casos omissos neste Regulamento serão apreciados pela CEUA UNIPAMPA.

Art.  28 Este  Regimento  entra  em  vigor  na  data  de  sua  aprovação  pelo  Conselho
Universitário.


