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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 06032134001/2022 
 
Recebido em 07/03/2022 – por e-mail. 
 
Em 07/03/2022: 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 30/03/2022: Até o momento 06 (seis) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 18/04/2022: Até o momento 07 (sete) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 29/04/2022: Mantido o status. 
Em 03/05/2022: Até o momento 08 (oito) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Reunião agendada para o dia 06/05/2022, as 9h, no Campus Quinta do 
Paraíso. 
Em 09/05/2022: Após a 91ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
06/05/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO. A PESQUISA PODE SER INICIADA. A 
declaração de aprovação está sendo elaborada e será  disponibilizada junto 
ao secretário, no laboratório de Anatomia Animal do Campus Quinta do 
Paraíso, a partir do dia 19/05/2022. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 29031652002/2022 
 
Recebido em 30/03/2022 – por e-mail. 
 
Em 30/03/2022: 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). 
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Em 18/04/2022: Até o momento 05 (cinco) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 29/04/2022: Até o momento 06 (seis) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 03/05/2022: Até o momento 08 (oito) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Reunião agendada para o dia 06/05/2022, as 9h, no Campus Quinta do 
Paraíso. 
Em 09/05/2022: Após a 91ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
06/05/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO. A PESQUISA PODE SER INICIADA. A 
declaração de aprovação está sendo elaborada e será  disponibilizada junto 
ao secretário, no laboratório de Anatomia Animal do Campus Quinta do 
Paraíso, a partir do dia 19/05/2022. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 04041723003/2022 
 
Recebido em 05/04/2022 – por e-mail. 
 
Em 06/04/2022: 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 (09 no total). 
Em 18/04/2022: Até o momento 03 (três) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 29/04/2022: Até o momento 04 (quatro) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 03/05/2022: Até o momento 06 (seis) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Reunião agendada para o dia 06/05/2022, as 9h, no Campus Quinta do 
Paraíso. 
Em 09/05/2022: Após a 91ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
06/05/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO. A PESQUISA PODE SER INICIADA. A 
declaração de aprovação está sendo elaborada e será  disponibilizada junto 
ao secretário, no laboratório de Anatomia Animal do Campus Quinta do 
Paraíso, a partir do dia 19/05/2022. 
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 06041755004/2022 
 
Recebido em 07/04/2022 – por e-mail. 
 
Em 08/04/2022: Projeto  encaminhado por e-mail para análise dos membros 
da Comissão, no dia 07/04/2022. 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 18/04/2022: Até o momento 02 (dois) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 29/04/2022: Até o momento 05 (cinco) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 03/05/2022: Até o momento 07 (sete) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Reunião agendada para o dia 06/05/2022, as 9h, no Campus Quinta do 
Paraíso. 
Em 09/05/2022: Após a 91ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
06/05/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO. 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 19/05/2022. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 11041038005/2022 
 
Recebido em 11/04/2022 – por e-mail. 
 
Em 14/04/2022: Projeto  encaminhado por e-mail para análise dos membros 
da Comissão, no dia 11/04/2022. 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 18/04/2022: Até o momento 02 (dois) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 29/04/2022: Até o momento 05 (cinco) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
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Em 03/05/2022: Até o momento 07 (sete) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Reunião agendada para o dia 06/05/2022, as 9h, no Campus Quinta do 
Paraíso. 
Em 09/05/2022: Após a 91ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
06/05/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO. A PESQUISA PODE SER INICIADA. A 
declaração de aprovação está sendo elaborada e será  disponibilizada junto 
ao secretário, no laboratório de Anatomia Animal do Campus Quinta do 
Paraíso, a partir do dia 19/05/2022. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 29041007006/2022 
 
Recebido em 29/04/2022 – por e-mail. 
 
Em 29/04/2022: Projeto recebido e 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 03/05/2022: Até o momento 07 (sete) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Reunião agendada para o dia 06/05/2022, as 9h, no Campus Quinta do 
Paraíso. 
Em 09/05/2022: Após a 91ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
06/05/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO. A PESQUISA PODE SER INICIADA. A 
declaração de aprovação está sendo elaborada e será  disponibilizada junto 
ao secretário, no laboratório de Anatomia Animal do Campus Quinta do 
Paraíso, a partir do dia 19/05/2022. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 11051643007/2022 
 
Recebido em 12/05/2022 – por e-mail. 
 
Em 12/05/2022: Projeto recebido e 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 
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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 18/05/2022: Até o momento 05 (cinco) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
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