
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO 1 
DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO NO ANO DE 2015. 2 

 3 
Ao décimo quarto dia do mês de dezembro 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 Raquel Lange, Christianne Perali, Daniel Balthazar, Bruna Mignani, Natália 8 
Rebouças Pires, Vagner Wiliam de Sá, Dione Maria Firmino Pinto da Costa e Josemar 9 
Aparecido de Souza, que assinam no final desta ata. A reunião iniciou-se com os membros 10 
presentes após quinze minutos da abertura da reunião às 15 horas. A Coordenadora fez 11 
comunicado sobre o cancelamento da reunião prevista para novembro em função da falta de 12 
consenso entre as agendas dos membros e as múltiplas atribuições e compromissos dos 13 
docentes devido ao encerramento do semestre. A Profª. Christianne Perali justificou a 14 
ausência da Drª. Lílian Carvalho em função de auditoria do INMETRO que está sendo 15 
realizada nas dependências dos Laboratórios da PESAGRO-RIO aonde ela atua também 16 
como Chefe da Qualidade. A Profª. Christianne Perali apresentou um novo modelo 17 
unificado de formulário de protocolo para avaliação pela CEUA a ser utilizado tanto para 18 
aulas práticas como para procedimentos e para projetos de pesquisa. Após avaliação e 19 
discussão, o novo modelo foi aprovado por unanimidade. A mesma Profª. entregou 8 cópias 20 
do Edital MCTI nº 1 de 14 de agosto de 2012 (Diretriz Brasileira de Prática para Cuidado e 21 
a Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos) disponibilizadas para os 22 
membros e para consulta pelos professores e alunos envolvidos nos protocolos da CEUA. 23 
A Prof. também sugeriu que, na semana de integração docente, a ser realizada no início de 24 
fevereiro do próximo ano, seja realizada uma palestra expositiva sobre as atividades da 25 
CEUA/UCB, seus formulários e procedimentos, bem como a disponibilização dos 26 
formulários via mensagem eletrônica aos professores, inicialmente, aos da Medicina 27 
Veterinária e, posteriormente, via sistema on-line WebCaf para os docentes de todos os 28 
cursos da UCB. 29 
 A Coordenadora relatou que, segundo o Prof. Sérgio Anversa, Coordenador de 30 
Gestão Ambiental, a CEUA da UCB ainda não foi cadastrada no sistema CIUCA do 31 
CONCEA. Os membros deliberaram e concordam em realizar este cadastramento apenas 32 
no início do próximo ano, em função da necessidade de análise das exigências legais para 33 
este cadastro. 34 
 A Coordenadora lembrou que ainda está vago o cargo de membro externo 35 
representante de uma sociedade de proteção aos animais, ao qual o Prof. Daniel Balthazar 36 
ficou responsável por convidar. 37 

A Coordenadora informou também que a Coordenadora do Curso, Profª. Suzane 38 
Rizzo confirmou o aviso sobre a necessidade da submissão dos protocolos de aulas práticas 39 
e de projetos de pesquisa e de qualquer procedimento envolvendo animais à avaliação pela 40 
CEUA antes de sua realização durante a reunião de professores que ocorreu no último dia 41 
11. 42 

Ao encerrar esta terceira reunião, a Coordenadora se agradeceu a participação dos 43 
membros e elogiou o comprometimento de todos no cumprimento dos prazos e realização 44 
das tarefas e confirmou a manutenção das reuniões da CEUA/UCB sempre às segundas 45 
segundas-feiras do mês, a saber, 15 de fevereiro, 14 de março, 11 de abril, 09 de maio, 13 46 
de junho e 11 de julho durante o primeiro semestre de 2016. Sem mais nada a tratar, a 47 



reunião terminou às 16:00 horas com a leitura e aprovação da presente ata que segue 48 
assinada por todos os membros presentes. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2015.  49 
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