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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 12031055001/2021 
 
Recebido em 12/03/2021 – por e-mail. 
 
Em 15/03/2021: Projeto  e TCLE encaminhados por e-mail para análise dos 
membros da Comissão. INICIALMENTE, o prazo para o retorno da análise é de 
30 dias, podendo sofrer alterações (para mais ou menos dias), de acordo com 
a necessidade da Comissão e com fundamentação, conforme determina o 
artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Status: Aguardando o envio dos pareceres individuais (10 no total). 
Em 25/03/2021: Observamos a necessidade de se fazer alguns 
esclarecimentos/adequações  quanto ao preenchimento do Formulário e do 
TCLE. Um novo formulário com as correções sugeridas deverá ser  
encaminhado por e-mail (assim como  as autorizações pertinentes), 
observando o prazo regimental (30 dias). Cumpridas as 
exigências/questionamentos, a Comissão dará o parecer final sobre a 
aprovação. Lembramos que o projeto só poderá ser iniciado após aprovação 
por esta Comissão. Email enviado para o pesquisador em 25/03/2021. 
Em 14/04/2021: mantido o status. 
Em 21/04/2021: O projeto foi avaliado por 08 (oito) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão. Aguardando o retorno com as correções. O PRAZO expira em 
26/04/2021. 
Em 28/04/2021: Prazo prorrogado até o dia 03/05/2021. 
Em 06/05/2021: Após a 86ª Reunião Ordinária da CEUA realizada nesta data, 
via parecer individual, não havendo retorno por parte do pesquisador ou 
mesmo de algum integrante da pesquisa com relação ao cumprimento das 
exigências, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: baseado no artigo 22, inciso IV do Regimento Interno da CEUA o 
projeto está RETIRADO. Caso o pesquisador ainda tenha interesse em 
submeter o projeto para análise necessário que apresente novo pedido, com 
novo número de protocolo de entrega e nova avaliação por parte da Comissão. 
Este projeto foi ARQUIVADO. E-mail enviado ao pesquisador em 10/05/2021. 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 25031240002/2021 
PESQUISA Nº 520/2021 
Recebido em 25/03/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 06/05/2021 
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Em 07/04/2021: Projeto,TCLE, Parecer CEP e demais anexos encaminhados 
por e-mail para análise dos membros da Comissão. INICIALMENTE, o prazo 
para o retorno da análise é de 30 dias, podendo sofrer alterações (para mais 
ou menos dias), de acordo com a necessidade da Comissão e com 
fundamentação, conforme determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno 
da CEUA/UNIFESO. 
Status: Aguardando o envio dos pareceres individuais (09 no total). 
Em 14/04/2021: Até o momento 05 (cinco) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 21/04/2021: mantido o status. 
Em 28/04/2021: mantido o status. 
Em 03/05/2021: Recebido o sexto parecer individual. 
Em 06/05/2021: Após a 86ª Reunião Ordinária da CEUA realizada nesta data, 
via parecer individual, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a 
seguinte decisão: por 04 (quatro) votos a favor e 02 (dois) parcialmente a favor 
(devido a pequenas inadequações com relação a estimativa de animais e de 
ausência de assinatura em alguns dos TCLE`s - fatos corrigidos na presente 
data com o envio dos documentos ao secretário da Comissão e com ciência 
aos demais membros), baseado no artigo 22, inciso I do Regimento Interno o 
projeto está APROVADO e passa a ser identificado junto a CEUA/UNIFESO 
como PROJETO DE PESQUISA Nº 520/2021. A PESQUISA PODE SER 
INICIADA. O certificado de aprovação está sendo elaborado e será  
disponibilizado junto ao secretário, no laboratório de Anatomia Animal do 
Campus Quinta do Paraíso, a partir do dia 19/05/2021. E-mail enviado ao 
pesquisador em 10/05/2021. 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 14041721003/2021 
 
Recebido em 15/04/2021 – por e-mail. 
 
Em 15/04/2021: Projeto encaminhado por e-mail para análise dos membros da 
Comissão. INICIALMENTE, o prazo para o retorno da análise é de 30 dias, 
podendo sofrer alterações (para mais ou menos dias), de acordo com a 
necessidade da Comissão e com fundamentação, conforme determina o artigo 
13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Status: Aguardando o envio dos pareceres individuais (10 no total). 
Em 21/04/2021: Até o momento 05 (cinco) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 28/04/2021: Até o momento 06 (seis) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 04/05/2021: Recebido o sétimo e oitavo parecer individual. 
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Em 06/05/2021: Após a 86ª Reunião Ordinária da CEUA realizada nesta data, 
via parecer individual, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a 
seguinte decisão: por 05 (cinco) votos não favoráveis a realização da pesquisa,  
02 (dois) parcialmente a favor e apenas 01 (um) a favor do projeto ser realizado 
da forma como foi apresentado à Comissão, o resultado final foi pela  NÃO 
APROVAÇÃO, conforme artigo 22, inciso III c/c parágrafo 3º, todos do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. O parecer detalhado foi encaminhado 
para o e-mail do pesquisador em 10/05/2021. O projefo foi ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 27041021004/2021 
PESQUISA Nº 521/2021. 
Recebido em 27/04/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 06/05/2021 
 
Em 28/04/2021: Projeto encaminhado por e-mail para análise dos membros da 
Comissão. INICIALMENTE, o prazo para o retorno da análise é de 30 dias, 
podendo sofrer alterações (para mais ou menos dias), de acordo com a 
necessidade da Comissão e com fundamentação, conforme determina o artigo 
13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Status: Aguardando o envio dos pareceres individuais (10 no total). 
Em 30/04/2021: Até o momento 04 (quatro) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 03/05/2021: Recebido mais 03 (três)pareceres individuais. 
Em 05/05/2021: Recebido mais 01 (um) parecer individual. 
Em 06/05/2021: Após a 86ª Reunião Ordinária da CEUA realizada nesta data, 
via parecer individual, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a 
seguinte decisão: por 08 (oito) votos a favor, baseado no artigo 22, inciso I do 
Regimento Interno da Comissão o projeto está APROVADO e passa a ser 
identificado junto a CEUA/UNIFESO como PROJETO DE PESQUISA Nº 
521/2021. A PESQUISA PODE SER INICIADA. O certificado de aprovação está 
sendo elaborado e será  disponbilizado junto ao secretário, no laboratório de 
Anatomia Animal do Campus Quinta do Paraíso, a partir do dia 19/05/2021. E-
mail enviado ao pesquisador em 10/05/2021. 
 
 

 
Teresópolis, 10 de MAIO de 2021 

Atualizado por Marcelo Vieira Caetano 
Membro Titular 

Secretário da CEUA/UNIFESO 
PO/GR/A/008/21 
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