
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

 (Lei nº 11.640, de 11 de janeiro de 2008)
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - CEUA

        Fone: (55) 3911-0200, E-mail: ceua@unipampa.edu.br

ORIENTAÇÕES  PARA O PREENCHIMENTO DOS DADOS DA

INSTALAÇÃO ANIMAL NO CIUCA

Para realizar o cadastro da Instalação Animal, o coordenador do biotério deverá acessar o

Novo CIUCA utilizando CPF e senha fornecida pelo sistema (após cadastro pelo representante legal

da instituição).

O roteiro e as orientações para preenchimento podem ser obtidos no site do CONCEA

(https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/novo_ciuca.html).

Roteiro  e  FAQs: https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/

arquivos/Roteiro-e-FAQs.pdf 

Manual do novo CIUCA: http://mediawiki.mcti.gov.br/index.php/P%C3%A1gina_principal 

A CEUA-Unipampa coloca-se à disposição dos pesquisadores para auxiliar  no preenchimento e

fornecer os esclarecimentos necesssários ao correto preenchimento.

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/Roteiro-e-FAQs.pdf
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mailto:ceua@unipampa.edu.br
http://mediawiki.mcti.gov.br/index.php/P%C3%A1gina_principal
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/novo_ciuca.html


NOME DA INSTALAÇÃO ANIMAL:

DADOS DO COORDENADOR DA INSTALAÇÃO ANIMAL:

Nome: 
CPF: 
E-mail: 
Área de Graduação: 
Grau de Instrução: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CPF: 
Nome: 
E-mail: 
Confirmação de E-mail: 
Telefone 01: 
Telefone 02: 
Telefone 03: 

Nº CRMV: 
UF: 
Área de Graduação: 
Currículo Lattes do Responsável Técnico: (inluir link)
Curriculum VITAE:  (anexar pdf)
Anotação de Responsábilidade Técnica:  (anexar pdf)

LOCALIZAÇÃO:

CEP: 
Endereço: 
Número: 
Complemento: 
Bairro/Distrito: 

Caixa Postal: 
Município: 
UF: 
País: 

OBJETIVO MACRO DA INSTALAÇÃO ANIMAL:

Nome da Instalação Animal: 
Data de Criação: 
Tipo de Instalação Animal (marcar): 
     Produção                Manutenção              Utilização

LEGENDA:
Instalações de produção: Ambientes ou locais que ofereçam condições necessárias à manutenção do bem-estar animal,
compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas na reprodução e criação de espécies animais para fins de ensino 
ou pesquisa científica

Instalações de manutenção: Ambientes ou locais que ofereçam condições necessárias para a manutenção do bem-estar 
animal, desde a sua saída da instalação de produção até o momento da destinação prevista

Instalações de Experimentação: Ambientes ou locais que ofereçam condições adequadas para a realização dos 
protocolos requeridos nos projetos e que contemplem os cuidados necessários para a manutenção do bem-estar animal
até a finalização das atividades de ensino ou da pesquisa científica

 
AMBIENTES QUE COMPÕE ESSA INSTALAÇÃO ANIMAL (marcar):

 Ambientes de Reprodução
 Ambientes Cirúrgicos
 UTI
 Pós-Operatório
 Adaptação do Animal no 
Cativeiro

 Ambientes de Manutenção
 Ambientes de Quarentena
 Ambiente de Cria/Recria
 Laboratório de Análises
 Aclimatação
 Conservação de Espécies

Ambiente de Utilização
 Ambiente de Engorda
 Ambiente de Experimentação
 Pré-Operatório
 Jejum
 Outros (preencher)



ESPÉCIES ANIMAIS
(preencher para cada espécie mantida na instalação animal)

 Grupo Taxonômico: 
 Espécie Animal: 

 Vincular atividade com Espécie Animal (marcar): 

Produção
 Reproduz para uso na pesquisa
 Reproduz pra uso no ensino
 Reproduz para comercialização
 Reproduz para pesquisa de 
campo
 Outros

Manutenção
 Mantém para pesquisa
 Mantém para ensino
 Mantém para pesquisa (obtido 
de outra Instituição)
 Mantém para ensino (obtido de
outra Instituição)
 Mantém para pesquisa de 
campo
 Outros

Experimentação
 Utiliza em pesquisa de campo
 Utiliza em pesquisa de sala de 
aula
 Utiliza em pesquisa de 
laboratório
 Outros

 Capacidade aproximada de lotação dessa espécie animal: 
 Quantidade atual dessa espécie  animal: 

 Alojamento (marcar): 

 Fazenda experimental
 Viveiros
 Celeiros
 Aprisco
 Baia
 Galpão
 Clínica veterinária
 Gatíl
 Sistema de gaiolas individuais ventiladas

 Granja
 Canil
 Piquete
 Tanque para peixes
 Hospital veterinário
 Terrários
 Zoológicos
 Florestas

 Laboratório Experimental
 Pocilga
 Curral
 Casas de proprietários
 Propriedade particular de 
produtor rural
 Gaiolas Abertas
 Recinto
 Outros

 Origem dessa Espécie Animal: *

 Nascido na própria Instalação Animal
 Obtido de outra Instalação Animal
 Retirado da natureza

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Informar o número de laboratórios de experimentação animal que a Instalação Animal atende:

 Área do Conhecimento que a Instalação Animal Atende:

 Agronomia
 Biologia
 Biomedicina
 Bioquímica
 Biotecnologia

 Disciplinas
 Ecologia
 Educação Física
 Enfermagem
 Farmácia

 Fisioterapia
 Gerontologia
 Gestão Ambiental
 Medicina
 Medicina Veterinária

 Nutrição
 Odontologia
 Psicologia
 Zootecnia
 Outras

 Informar o número de Instituições que a Instalação Animal atende (no caso de comercialização):



1. AMBIENTE DE ALOJAMENTO
Todos os campos são obrigatórios. Quando não for cabível sua resposta, informar. "Não se aplica" no campo texto.

1.1 Pessoal Envolvido no Cuidado com Animais *
Indicar o número e a formação das pessoas envolvidas com os cuidados com animais:

1.2 Temperatura, Umidade e Ventilação *
Informar sobre o sistema de controle da temperatura, umidade e ventilação nos locais onde os animais estão alojados. 
Fornecer o método e a frequência para avaliação destes parâmetros. Informar se são utilizadas áreas de alojamento ao
ar livre:

1.3 Ruído e Vibração na Instalação Animal *
Descrever os métodos utilizados para controlar, reduzir ou evitar excesso de ruído e vibração em Instalação Animal. A 
intensidade do ruído no ambiente é quantificada?

1.4 Alojamento para as espécies aquáticas *
Descrever sucintamente as características dos ambientes que utilizam a água como o principal meio de alojamento 
para cada espécie. Descrever o projeto geral do alojamento bem como o tratamento e a garantia da qualidade da 
água. A planta do tanque, as frequências de monitoramento, os parâmetros de temperatura, oxigênio dissolvido e pH 
da água devem ser fornecidos de forma resumida

1.5 Biossegurança *
Qual o nível de biossegurança da instalação? Quais são os procedimentos especiais para o uso desses animais?

1.6 Animais Geneticamente Modificados *
É realizado algum trabalho com animais geneticamente modificados? Em caso positivo, cite o protocolo da CTNBio, o 
nível de biossegurança de suas instalações e indique o número do Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) 
da CTNBio:

1.7 Métodos para Proteção de Animais *
Descrever os métodos utilizados para proteger os animais de extremos climáticos, predadores e escape (por exemplo: 
ante-sala, quebra-ventos, abrigos, estábulos, áreas cobertas, estruturas que geram calor, dentre outros):

1.8 Fotoperíodo *
Se aplicável, descrever como é realizado o controle de fotoperíodo:

1.9 Alimentação *
Indicar a origem e o tipo de alimentação fornecido aos animais, seu local e condições de armazenamento:

1.10 Água *
Indicar a origem da água e seu tratamento ou processo de filtração e como é fornecida aos animais (bacias, garrafas, 
mamadeiras, bebedouros automáticos, vales, lagos, riachos, dentre outros). Descrever o procedimento de 
monitoramento da qualidade da água fornecida:



1.11 Cama *
Descrever o tipo, a origem e como são utilizadas as camas para cada espécie, incluindo as instalações de 
armazenamento. Como é realizado o controle para evitar propagação de insetos e animais externos no depósito de 
cama?

1.12 Limpeza e desinfecção dos ambientes *
Descrever os procedimentos de limpeza e de desinfecção dos ambientes onde os animais são mantidos (micro e macro 
ambientes):

1.13 Autoclave *
A Instalação Animal possui autoclave? Descrever o tipo de autoclave e os materiais que são esterilizados:

1.14 Eliminação de Resíduos *
Descrever a manipulação, armazenamento, o modo e a frequência de descarte e destino de resíduos e carcaças:

1.15 Identificação *
Descrever os métodos de identificação dos animais de cada espécie (por exemplo: microchips, cartões em gaiolas / 
tanque, aros, anilhas, tatuagens, brincos, marcas, dentre outros). Identificar os responsáveis pela manutenção dos 
registros e onde esses registros são mantidos:

1.16 Quarentena e Isolamento *
Descrever os procedimentos de quarentena e isolamento para cada espécie utilizada, bem como se existe locação 
especial para esse fim:

2. PLANTA BAIXA
Todos os campos são obrigatórios. Quando não for cabível sua resposta, informar. "Não se aplica" no campo texto.

2.1 Descrever de forma geral o fluxo de pessoas, animais e insumos no local onde os animais são 
mantidos. Considere: existência de área de criação, corredor sujo/limpo, área contaminada, área de 
lavagem, área de armazenamento de insumos, área de quarentena, entre outros. *

2.1.1 Para animais que são mantidos em um laboratório a fim de satisfazer somente os objetos 
científicos de um protocolo, escrever o tipo de alojamento utilizado e os cuidados prestados, bem 
como o período máximo de permanência dos animais no local. *

Anexar Planta Baixa da Instalação Animal



3. AMBIENTES A CAMPO
Todos os campos são obrigatórios. Quando não for cabível sua resposta, informar. "Não se aplica" no campo texto.

3.1 Descrever os tipos de ambientes naturais (florestas, ilhas, dentre outros) e como os animais são 
monitorados para que seu bem-estar seja mantido: *

3.2 Descrever como alimentos, água e abrigo são fornecidos: *

3.3 Descrever como os animais são capturados: *

Quando aplicável, anexar o(s) documento(s) que permitam o trabalho/uso com animais silvestres, 
animais exóticos, animais geneticamente modificados, dentre outros:

4. SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO
Todos os campos são obrigatórios. Quando não for cabível sua resposta, informar. "Não se aplica" no campo texto.

4.1 Descrever os recursos tais como controle de entrada, cercas, portões, entradas, câmeras, 
guardas, prevenção de incêndios dentre outros. *


