
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO 1 
DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO NO ANO DE 2015. 2 

 3 
Ao décimo nono dia do mês de outubro de dois mil e quinze, às 15 horas, na sala dos 4 
professores do Curso de Medicina Veterinária, Campus Penha, nesta cidade, teve início a 2ª 5 
reunião ordinária da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Castelo 6 
Branco, sob a Coordenação da Profª. Raquel Milhomem Lange. Estavam 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. A Coordenadora fez comunicado sobre o novo endereço eletrônico da CEUA 12 
(ceua.ucb@gmail.com) e informou que as normativas legais que regem a CEUA já estão 13 
disponibilizadas no diretório on-line (Google Drive) associado a este e cujo acesso está 14 
livre para os membros cadastrados na CEUA. A Profª. Natália Rebouças informou que 15 
contatou a Profª. Anna Paula Balesdent e que esta disponibilizou os arquivos eletrônicos 16 
que conseguiu resgatar de sua caixa de mensagens da época da atividade da última CEUA 17 
(2010).  A profª. Christianne Perali e a Drª. Lílian Carvalho apresentaram novas normativas 18 
publicadas em 2015 as quais também serão disponibilizadas no diretório eletrônico. A 19 
profª. Christianne Perali apresentou a íntegra do Edital MCTI nº 1 de 14 de agosto de 2012 20 
que descreve a Diretriz Brasileira de Prática para Cuidado e a Utilização de Animais para 21 
fins Científicos e Didáticos e ficou encarregada de providenciar cópias impressas e 22 
encadernadas desta para os membros e para consulta pelos professores e alunos envolvidos 23 
nos protocolos da CEUA. A profª. Christianne Perali apresentou diversos formulários das 24 
CEUAs de outras instituições para apreciação e direcionamento dos membros da CEUA 25 
que optaram por manter o formulário e protocolos da Clínica de pequenos animais, 26 
sugerido pelo prof. Daniel Balthazar e por elaborar um novo formulário simplificado e 27 
direcionado para as particularidades da UCB, bem como novo Termo de Responsabilidade. 28 
Em relação ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será mantido no modelo atual. 29 

Foram ouvidas as considerações sobre os protocolos analisados e dado o devido 30 
encaminhamento de aprovação dos protocolos da Profª. Bruna Mignani (protocolos 31 
034/10), profª. Raquel Lange (protocolos 040/11 e 041/11), Profª Gracy Marcello 32 
(protocolo 043/11). Em relação ao protocolo 001/15 o processo foi arquivado, pois se 33 
tratava de solicitação retroativa, o que não é permitido.  34 

A Dra. Lílian Carvalho dos Santos confirmou o envio do convite e sua liberação 35 
para participação na CEUA da UCB.  36 
 A Coordenadora informou que foi enviada uma mensagem eletrônica para todos os 37 
professores informando sobre a reativação da CEUA, suas competências e os 38 
procedimentos de protocolo de projetos de pesquisa, de aulas práticas e de criação de 39 
animais. A Coordenadora informou também que comunicou à Coordenadora do Curso, 40 
Profª. Suzane Rizzo a necessidade da submissão dos protocolos de aulas práticas à 41 
avaliação pela CEUA antes de sua realização e que esta se comprometeu a reiterar o pedido 42 
durante a reunião de professores. 43 

Ao encerrar esta segunda reunião, a Coordenadora se comprometeu a reiterar o 44 
pedido de informações ao Pró-reitor de Pesquisa e Extensão sobre as atividades da CEUA 45 
da UCB e se esta já foi devidamente cadastrada no sistema CIUCA do CONCEA. Sem 46 
mais nada a tratar, a reunião terminou às 17:30 horas com a leitura e aprovação da presente 47 
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ata que segue assinada por todos os membros presentes. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 48 
2015.  49 
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