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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO E SUBMISSÃO DO PROTOCOLO 

 

 Todo o professor e/ou pesquisador que, no âmbito desta Universidade, utilizar animais de experimentação em 
projetos de pesquisa, deverá encaminhar à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-UFES) o PROTOCOLO 
DE PESQUISA COM ANIMAIS, preenchido e assinado, acompanhado de uma cópia do projeto de pesquisa e dois 
artigos científicos em que protocolos semelhantes aos propostos foram utilizados. 

 

 Utilize o PROTOCOLO DE ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NOS PROJETOS JÁ APROVADOS 
para solicitar a CEUA-UFES, alteração, adição, ou exclusão de informações de projetos já aprovados (ex.: nome de 
pesquisadores, número de animais, métodos ou drogas utilizadas, etc). 

 

 Para o professor que deseja utilizar animais de experimentação em aulas práticas, deverá ser encaminhado à 
CEUA-UFES o PROTOCOLO DE AULA PRÁTICA COM ANIMAIS preenchido e assinado, no qual deverá 
descrever e justificar o uso pretendido. Anexar uma cópia do Plano de Ensino, Ementa ou Programa da disciplina 
em que a aula prática será ministrada. ATENÇÃO: Protocolos de aula prática devem ser submetidos no semestre 
antecedente à aplicação da(s) referida(s) aula(s). 

 

 Para projetos de pesquisa ou aula prática que utilizarão animais provenientes do Biotério-UFES, anexar também o 
PROTOCOLO DE RESUMO PARA PROJETOS QUE UTILIZARÃO ANIMAIS DO BIOTÉRIO-UFES, devidamente 
preenchido. 
 

É obrigatória a entrega do material descrito acima, também em formato digital 
(gravado em CD/DVD ou via e-mail) 

 

 
  

PASSO-A-PASSO 
 

Como ter seu projeto de pesquisa com animais aprovado pela CEUA-UFES 
 
1 – Faça o download do PROTOCOLO DE PESQUISA COM ANIMAIS, preencha com as informações 
necessárias e imprima. O protocolo deve ser assinado pelo pesquisador/professor/orientador 
responsável. 
 
2 – Edite e imprima uma cópia do PROJETO DE PESQUISA de forma a conter as informações que a 
CEUA-UFES deverá levar em consideração: 
 

  - Relevância da pesquisa e necessidade da utilização de animais 
  - Detalhamento dos métodos de inoculação, coletas, cirurgias e eutanásia 
  - Cronologia dos experimentos e desenho dos protocolos 
  - Experiência da equipe na experimentação animal 
  - Liberação oficial do IBAMA quando for o caso 
  - Métodos de descarte da carcaça, tecido ou resíduos, quando for o caso 
 
3 – Imprima e anexe aos documentos, cópias de DOIS ARTIGOS publicados em revistas científicas, em 
que protocolos semelhantes aos propostos foram utilizados. 
 
4 – Caso seja prevista utilização de animais provenientes do Biotério-UFES, faça download do 
RESUMO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO, preencha, imprima e anexe aos documentos solicitados 
a serem entregues à CEUA-UFES. 
 
5 – Grave cópias de todos os documentos acima descritos em FORMATO DIGITAL (CD/DVD) ou envie-
os para o EMAIL: ceua.ufes@hotmail.com com o título: Protocolo CEUA (nome do pesquisador) 
 
6 – Reúna os documentos solicitados e entregue na secretaria da CEUA-UFES (Prédio da direção do 
CCS-UFES, 2º andar) de segunda a sexta-feira das 8 as 12h. 
 
7 – Aguarde email informando sobre resultado da análise ou solicitação de revisão do protocolo. O 
Trâmite para emissão da primeira análise pela CEUA-UFES pode levar até 60 dias, entre submissão, 
entrega ao relator, análise, emissão e aprovação do parecer na assembleia. 
 


