
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO 1 
DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO NO ANO DE 2016. 2 

 3 
Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 15 horas, na sala dos 4 
professores do Curso de Medicina Veterinária, Campus Penha, nesta cidade, teve início a 1ª 5 
reunião ordinária da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Castelo 6 
Branco, sob a coordenação da Profª. Raquel Milhomem Lange. Estiveram presentes os 7 
membros Christianne Perali, Daniel de Almeida Balthazar, Bruna T. G. Mignani, Natália 8 
Rebouças Pires, Josemar Aparecido de Souza, Lílian dos Santos Carvalho, Vagner Wiliam 9 
de Sá e Dione Maria Firmino Pinto da Costa, que assinam no final desta ata. A reunião 10 
iniciou-se com os membros presentes após quinze minutos da abertura da reunião às 15 11 
horas. Foram definidas as datas das reuniões da CEUA para o primeiro semestre de 2016, 12 
sendo mantida a periodicidade da segunda semana do mês, sempre às segundas-feiras as 13 
15horas, que, no caso ficaram definidas como 15/02, 14/03, 11/04, 16/05 e 13/06. Os 14 
membros presentes discutiram também o modelo do Formulário Unificado para Solicitação 15 
de Autorização para Uso de Animais em Experimentação e/ou Ensino da CEUA-UCB e as 16 
normas de submissão destes, sendo discutidos os seguintes pontos: 1) estabelecer um prazo 17 
de 30 dias para o retorno das pendências; 2) o não cumprimento deste prazo implicará na 18 
devolução do protocolo ao professor ou pesquisador responsável, que deverá reapresentar a 19 
CEUA com novo número de protocolo; 3) No caso do não cumprimento do prazo, a CEUA 20 
enviará uma correspondência ao responsável, lembrando que, em caso de descumprimento 21 
da lei nº 11.794 de 2008, cabe penalidades à Instituição de Ensino, assim como, a qualquer 22 
pessoa que execute de forma indevida atividades reguladas por esta lei. Os membros 23 
discutiram também o processo de Cadastramento da CEUA-UCB no CONCEA, a 24 
Coordenadora relatou o andamento do processo e informou que entrará em contato com a 25 
administração do sítio da UCB solicitando a elaboração de um link e uma página da 26 
CEUA-UCB, aonde estejam alojadas as informações previstas na legislação. A 27 
Coordenadora informou aos membros sobre a atualização realizada pelo Governo Federal 28 
sobre as Diretrizes do Uso de Animais e solicitou à equipe que avaliassem, cada membro 29 
uma parte da nova diretriz, visando atualizar, no que for necessário, as normatizações da 30 
CEUA-UCB. Também foi abordado na reunião que a CEUA precisa ter uma página própria 31 
cadastrada no site da instituição para atender os requisitos da Legislação, bem como um 32 
resumo introdutório para ser incluído no texto final do PCC. Foi apresentado o parecer dos 33 
membros responsáveis pela avaliação do Projeto “Estudo anatômico e experimental da 34 
neurolocalização e bloqueio anestésico do plexo braquial guiado pelo estimulador de 35 
nervo periférico em pato (Cairina moschata)”, submetido pela Prof. Daniel de Almeida 36 
Balthazar e Profª. Marta Fernanda Albuquerque da Silva, protocolado sob nº 012/15. Após 37 
discussão com os demais membros, o projeto foi aprovado, tendo sido registrado sob o 38 
Parecer nº 001/16. Sem mais nada a tratar, a reunião terminou às 17:30 horas com a leitura 39 
e aprovação da presente ata que segue assinada por todos os membros presentes. Rio de 40 
Janeiro, 15 de fevereiro de 2016.  41 
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