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PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMENTO  
2018 

 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 011/2018 
PESQUISA Nº488/2018 
Recebido em 05/11/2018, às 14:20h 
APROVADO em 14/12/2018 
RENOVADO até 14/12/2021  
 
Analisado na 78ª Reunião Ordinária da CEUA, realizada no dia 14/12/2018. 
Status: APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº488/2018. 
Em 27/09/2019: projeto em andamento, conforme relatório apresentado pelo 
pesquisador em 02/09/2019. 
Em 12/12/2019: Relatório recebido – projeto em andamento. 
Em 19/11/2020: Relatório recebido – projeto em andamento. 
Em 14/04/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou em 14/12/2020. E-mail enviado 
ao pesquisador em 14/04/2021. 
Em 19/04/2021: Recebido em 15/04/2021 e encaminhado para análise do 
coordenador da Comissão, o relatório com a solicitação e justificativas para 
extensão do prazo para execução da pesquisa. 
Em 21/04/2021: Deferida a solicitação. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
disponível para retirada no Campus Quinta do Paraíso, no Laboratório de 
Anatomia Animal. E-mail enviado ao pesquisador em 21/04/2021. 
Em 28/04/2021: CERTIFICADO entregue ao pesquisador em 23/04/2021. 
Em 15/06/2021: Projeto em andamento.  
Em 30/06/2021: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 09/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO SEMESTRAL (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE 
MODELO no site da Instituição. 
Em 03/12/2021: Relatório recebido em 01/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador na 90ª Reunião Ordinária 
realizada em 10/12/2021. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
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disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 02/06/2022: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
Em 29/08/2022:  Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou.  
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 014/2018 
PESQUISA Nº491/2018. 
Recebido em 05/11/2018, às 14:20h 
APROVADO em 14/12/2018 
RENOVADO até 14/12/2021  
 
Analisado na 78ª Reunião Ordinária da CEUA, realizada no dia 14/12/2018. 
Status: APROVADO COM PENDÊNCIAS, conforme artigo 22, incisos II e IV do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 20/12/2018: cumpridas as exigências, sendo APROVADO. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº491/2018. 
Em 27/09/2019: projeto em andamento, conforme relatório apresentado pelo 
pesquisador em 02/09/2019. 
Em 12/12/2019: Relatório recebido – projeto em andamento. 
Em 19/11/2020: Relatório recebido – projeto em andamento. 
Em 14/04/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou em 18/12/2020. E-mail enviado 
ao pesquisador em 14/04/2021. 
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Em 19/04/2021: Recebido em 15/04/2021 e encaminhado para análise do 
coordenador da Comissão, o relatório com a solicitação e justificativas para 
extensão do prazo para execução da pesquisa. 
Em 21/04/2021: Deferida a solicitação. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
disponível para retirada no Campus Quinta do Paraíso, no Laboratório de 
Anatomia Animal. E-mail enviado ao pesquisador em 21/04/2021. 
Em 28/04/2021: CERTIFICADO entregue ao pesquisador em 23/04/2021. 
Em 15/06/2021: Projeto em andamento.  
Em 30/06/2021: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 09/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO SEMESTRAL (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE 
MODELO no site da Instituição. 
Em 03/12/2021: Relatório recebido em 01/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador na 90ª Reunião Ordinária 
realizada em 10/12/2021. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 26/05/2022: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status 
Em 29/08/2022:  Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou.  
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 001/2019 
PESQUISA Nº495/2019. 
Recebido em 14/02/2019, às 10:00h 
APROVADO em 09/05/2019 
RENOVADO até 09/05/2022  
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 20/02/2019. 
Analisado na 79ª Reunião Ordinária da CEUA em 25/04/2019. 
Status: APROVADO COM PENDÊNCIAS, conforme artigo 22, incisos II e IV do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 07/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando quais são as pendências – ATENÇÃO AO PRAZO. 
Somente após sanadas as pendências é que o projeto poderá ser iniciado, 
conforme orientações do CONCEA e de acordo com o Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 08/05/2019: recebido os documentos referentes as exigências. 
Em 09/05/2019: Parecer favorável do coordenador: cumprida as exigências. 
APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 10/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando a necessidade de se retirar o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, no 
Laboratório de Anatomia Animal, no Campus Quinta do Paraíso, a partir do dia 
13/05/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº495/2019. 
Em 22/08/2019:  e-mail encaminhado para o (a) responsável pela pesquisa 
solicitando o RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATÉ A 
PRESENTE DATA, conforme determina o parágrafo 4ºdo artigo 22 do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 27/09/2019: projeto em andamento, conforme relatório apresentado pelo 
pesquisador em 04/09/2019. 
Em 06/12/2019: Recebido relatório informando que o projeto está em 
andamento. 
Em 23/11/2020: Recebido relatório informando que o projeto continua em 
andamento (foram utilizados 12 dos 35 animais). 
Em 14/04/2021: mantido o status. 
Em 15/06/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa até o dia 
16/07/2021, POR MEIO DE RELATÓRIO, (conforme modelo disponível no site 
da Instituição), para que a CEUA possa fazer os registros OBRIGATÓRIOS 
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junto ao CONCEA. E também, tendo em vista que a validade do certificado de 
aprovação que expirou em 09/05/2021. E-mail enviado para a pesquisadora 
em 15/06/2021.  
Em 22/06/2021: Relatório semestral recebido em 22/06/2021 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 24/06/2021: Relatório validado. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
RENOVADO por mais 01 (um) ano.  
Em 30/06/2021: CERTIFICADO disponível para retirada junto ao secretário da 
Comissão no Campus Quinta do Paraíso, no Laboratório de Anatomia Animal, 
a partir do dia 01/07/2021. E-mail enviado para a pesquisadora em 
30/06/2021. 
Em 02/07/2021: CERTIFICADO entregue à pesquisadora em 02/07/2021. 
Em 09/07/2021: Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO SEMESTRAL (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE 
MODELO no site da Instituição. 
Em 21/12/2021: Relatório recebido em 20/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 24/06/2022: Relatório semestral recebido em 20/06/2022 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 11/07/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status 
Em 29/08/2022:  Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou.  
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 002/2019 
PESQUISA Nº496/2019. 
Recebido em 01/03/2019, às 9:00h 
APROVADO em 09/05/2019 
RENOVADO até 09/05/2022  
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 01/03/2019. 
Analisado na 79ª Reunião Ordinária da CEUA em 25/04/2019. 
Status: APROVADO COM PENDÊNCIAS, conforme artigo 22, incisos II e IV do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 07/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando quais são as pendências – ATENÇÃO AO PRAZO. 
Somente após sanadas as pendências é que o projeto poderá ser iniciado, 
conforme orientações do CONCEA e de acordo com o Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 08/05/2019: recebido os documentos referentes as exigências. 
Em 09/05/2019: Parecer favorável do coordenador: cumprida as exigências. 
APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 10/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando a necessidade de se retirar o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, no 
Laboratório de Anatomia Animal, no Campus Quinta do Paraíso, a partir do dia 
13/05/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº496/2019. 
Em 22/08/2019:  e-mail encaminhado para o (a) responsável pela pesquisa 
solicitando o RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATÉ A 
PRESENTE DATA, conforme determina o parágrafo 4ºdo artigo 22 do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 27/09/2019: projeto em andamento, conforme relatório apresentado pelo 
pesquisador em 04/09/2019. 
Em 06/12/2019: Recebido relatório informando que o projeto está em 
andamento. 
Em 23/11/2020: Recebido relatório informando que o projeto continua em 
andamento (foram utilizados 10 dos 35 animais). 
Em 14/04/2021: mantido o status. 
Em 15/06/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa até o dia 
16/07/2021, POR MEIO DE RELATÓRIO, (conforme modelo disponível no site 
da Instituição), para que a CEUA possa fazer os registros OBRIGATÓRIOS 
junto ao CONCEA. E também, tendo em vista que a validade do certificado de 
aprovação que expirou em 09/05/2021. E-mail enviado para a pesquisadora 
em 15/06/2021. 
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Em 22/06/2021: Relatório semestral recebido em 22/06/2021 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 24/06/2021: Relatório validado. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
RENOVADO por mais 01 (um) ano.  
Em 30/06/2021: CERTIFICADO disponível para retirada junto ao secretário da 
Comissão no Campus Quinta do Paraíso, no Laboratório de Anatomia Animal, 
a partir do dia 01/07/2021. E-mail enviado para a pesquisadora em 
30/06/2021. 
Em 02/07/2021: CERTIFICADO entregue à pesquisadora em 02/07/2021. 
Em 09/07/2021: Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO SEMESTRAL (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE 
MODELO no site da Instituição. 
Em 21/12/2021: Relatório recebido em 20/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 24/06/2022: Relatório semestral recebido em 20/06/2022 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 11/07/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
Em 29/08/2022:  Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou.  
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PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMENTO 
2020 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 09031448007/2020 
PESQUISA Nº 515/2020. 
Recebido em 09/03/2020. 
APROVADO em 26/05/2020 
RENOVADO até 26/05/2024 
 
Em 10/03/2020: Projeto encaminhado para análise dos membros da Comissão. 
Status: Aguardando para ser votado na próxima reunião, conforme determina 
o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 11/03/2020: 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA marcada para o dia 27/03/2020, 
as 8:30h, na sala de reuniões da Comissão, no Campus Quinta do Paraíso.  
Em 25/03/2020: REUNIÃO transferida para o dia 03/04/2020. 
Em 02/04/2020: Aguardando parecer dos membros (excepcionalmente, via e-
mail, devido a situação emergencial de Pandemia por COVID-19), para 
divulgação do RESULTADO da análise do projeto. NÃO HAVERÁ A REUNIÃO 
PRESENCIAL. 
Em 14/04/2020: Reunião realizada em 03/04/2020, via parecer individual dos 
membros encaminhado por e-mail. Diante de alguns questionamentos 
observados nos pareceres dos membros da Comissão, o coordenador 
professor Alcides Pissinatti DECIDE: o projeto está APROVADO COM 
PENDÊNCIAS devendo a pesquisadora responder aos questionamentos 
dentro do prazo regimental. O projeto só poderá ser iniciado após o 
cumprimento das exigências e a homologação da aprovação. E-mail com as 
exigências enviado à pesquisadora em 14/04/2020. 
Em 26/05/2020: O professor Alcides Pissinatti homologa a APROVAÇÃO por 
CONSIDERAR CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS após analisar e-mail da 
pesquisadora encaminhado à Comissão em 16 de abril de 2020. O projeto foi 
registrado com o número de PROTOCOLO DE PESQUISA 515/2020. O 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO ESTÁ SENDO ELABORADO e será entregue 
oportunamente. A pesquisa pode ser iniciada. E-mail enviado a pesquisadora 
em 26/05/2020. 
Em 01/06/2020: Mantido o status. 
Em 22/07/2020: Mantido o status. 
Em 08/09/2020: O pesquisador deve encaminhar via e-mail o relatório 
semestral com as informações sobre o andamento da pesquisa (datado e 
assinado), no dia 06/11/2020, conforme Modelo de Relatório Semestral 
Referente ao Andamento/Conclusão da Pesquisa contido no site da Instituição, 
aba PESQUISA/CEUA. E-mail enviado ao pesquisador em 08/09/2020. 
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Em 29/09/2020: Certificado de Aprovação (provisório), encaminhado em 
formato PDF para o e-mail da pesquisadora. 
Em 13/11/2020: ATENÇÃO, necessário ENVIAR POR E-MAIL, o RELATÓRIO 
REFERENTE AO ANDAMENTO DA PESQUISA (conforme modelo disponível no 
site da Instituição), para que a CEUA possa fazer os registros OBRIGATÓRIOS 
junto ao CONCEA. E-mail enviado ao pesquisador em 13/11/2020. 
Em 17/12/2020: O relatório solicitado não foi entregue até a presente data. 
Em 28/12/2020: Relatório recebido em 28/12/2020. Projeto em andamento. 
Em 21/04/2021: Certificado de aprovação DEFINITIVO entregue a 
pesquisadora em 08/04/2021.  
Em 15/06/2021: ATENÇÃO, necessário ENVIAR POR E-MAIL até o dia 
16/07/2021, o RELATÓRIO REFERENTE AO ANDAMENTO DA PESQUISA 
(conforme modelo disponível no site da Instituição), para que a CEUA possa 
fazer os registros OBRIGATÓRIOS junto ao CONCEA. E-mail enviado ao 
pesquisador em 15/06/2021.  
Em 30/06/2021: Relatório semestral recebido em 29/06/2021 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 09/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO SEMESTRAL (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE 
MODELO no site da Instituição. 
Em 28/12/2021: Relatório recebido em 28/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 05/07/2022:  Relatório recebido em 30/06/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
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Em 11/07/2022:  Relatório não validado pelo coordenador. Há divergência de 
informações entre o relatório atual e o anterior. Novo relatório solicitado em 
08/07/2022.  
Em 20/07/2022:  Aguardando retorno da pesquisadora. 
Em 25/07/2021: Relatório recebido em 22/07/2022 e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 26/08/2022: Relatório de atividades validado pelo coordenador da CEUA e 
o Certificado de aprovação renovado até 26/05/2024. 
Em 29/08/2022: Certificado de aprovação entregue para integrante da 
pesquisa em 24/08/2022. Projeto em andamento. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 05060148011/2020 
PESQUISA Nº 517/2020. 
Recebido em 05/06/2020. 
APROVADO em 09/06/2020 
 
Em 05/06/2020: Projeto encaminhado via e-mail para análise dos membros da 
Comissão. Trata-se de projeto já analisado pela CEUA e que havia sido 
aprovado com pendências na 83ª Reunião Ordinária, conforme protocolo de 
entrega 29022137002/2020. 
Status: Sendo analisado pelos membros e aguardando para ser votado na 84ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA. 
Observação: Até o momento da elaboração e divulgação deste documento 
(16:30h do dia 05/06/2020), seis (6) dos nove membros aptos a votar 
apresentaram seus pareceres individuais. 
Em 09/06/2020: Após o recebimento (via e-mail) do 07 parecer individual, e a 
análise dos pareceres pelo coordenador da Comissão, o professor Alcides 
Pissinatti DECIDE: devido a urgência na divulgação do resultado final o projeto 
está APROVADO. Necessário consultar a RT do Biotério para esclarecimento 
sobre como e quando os animais poderão ser inseridos no Biotério para a 
realização da pesquisa, além de efetuar o agendamento para o início das 
atividades em laboratório. Necessário enviar o projeto por e-mail, em formato 
Word, datado e assinado até o dia 12/06/2020. Este resultado será 
homologado na próxima reunião. O projeto foi registrado com o número de 
PROTOCOLO DE PESQUISA 517/2020. O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
ESTÁ SENDO ELABORADO e será entregue oportunamente. A pesquisa pode 
ser iniciada. E-mail enviado ao pesquisador em 09/06/2020. 
Em 23/06/2020: Verificamos que o arquivo anexado ao e-mail em 12/06/2020 
não atende as exigências desta Comissão, conforme instruções contidas 
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no  andamento da análise do projeto disponível no site da Instituição e 
também  encaminhado por e-mail. Solicitamos o envio do arquivo correto. E-
mail enviado ao pesquisador em 23/06/2020. 
Em 07/07/2020: Mantido o status. E-mail recebido em 24/06/2020 solicitando 
informações sobre preenchimento e formatação do projeto. Destacamos que o 
modelo do formulário CEUA está no site da Instituição. Que o arquivo enviado 
anteriormente contém um projeto, porém, fora do padrão Institucional. E que no 
momento, devido a pandemia não é recomendado o atendimento presencial. 
Em 22/07/2020: Mantido o status. 
Em 08/09/2020: O pesquisador deve encaminhar via e-mail o arquivo com o 
projeto no formato solicitado (conforme despacho anterior). Deve ainda enviar 
o relatório semestral com as informações sobre o andamento da pesquisa 
(datado e assinado), este no dia 06/11/2020, conforme Modelo de Relatório 
Semestral Referente ao Andamento/Conclusão da Pesquisa contido no site da 
Instituição, aba PESQUISA/CEUA. E-mail enviado ao pesquisador em 
08/09/2020. 
Em 29/09/2020: ATENÇÃO AO ENVIO DO PROJETO. Para efetuar o 
agendamento junto a ICA-Biotério, o pesquisador deve apresentar o projeto 
submetido/aprovado pela CEUA. 
Em 12/11/2020: Recebido e-mail com arquivo digital referente ao projeto 
solicitado. Tal arquivo foi encaminhado para análise dos membros. 
Em 13/11/2020: ATENÇÃO, necessário ENVIAR POR E-MAIL, o RELATÓRIO 
REFERENTE AO ANDAMENTO DA PESQUISA (conforme modelo disponível no 
site da Instituição), para que a CEUA possa fazer os registros OBRIGATÓRIOS 
junto ao CONCEA. E-mail enviado ao pesquisador em 13/11/2020. 
Em 17/12/2020: O relatório solicitado não foi entregue até a presente data. 
Em 12/03/2021: Relatório recebido em 12/03/2021 informando que a pesquisa 
está em andamento. 
Em 21/04/2020: Certificado de aprovação DEFINITIVO entregue ao 
pesquisador em 24/03/2021. 
Em 15/06/2021: ATENÇÃO, necessário ENVIAR POR E-MAIL até o dia 
16/07/2021, o RELATÓRIO REFERENTE AO ANDAMENTO DA PESQUISA 
(conforme modelo disponível no site da Instituição), para que a CEUA possa 
fazer os registros OBRIGATÓRIOS junto ao CONCEA. E-mail enviado ao 
pesquisador em 15/06/2021. 
Em 16/07/2021: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 23/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO SEMESTRAL (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE 
MODELO no site da Instituição. 
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Em 28/12/2021: Relatório recebido em 28/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 05/07/2022: O relatório solicitado não foi entregue até a presente data. 
Em 20/07/2022:  Novo pedido de relatório encaminhado por e-mail ao 
pesquisador em 08/07/2022. Aguardando resposta. 
Em 19/08/2022: Nenhum retorno do pesquisador. 
Em 29/08/2022:  Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou.  
 

 
PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMENTO  

2021 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 10051528005/2021 
PESQUISA Nº 522/2021. 
Recebido em 12/05/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 04/06/2021 
 
Em 12/05/2021: Projeto  e TCLE`s 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. 
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Status: Aguardando o envio dos pareceres individuais (10 no total). 
Em 14/05/2021: Até o momento 03 (três) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 21/05/2021: Até o momento 05 (cinco) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 04/06/2021:  Após o recebimento de TODOS os 10 pareceres sobre a 
pesquisa, o coordenador da Comissão, professor Alcides Pissinatti decidiu 
homologar o resultado da análise deste projeto na 87ª Reunião Ordinária, 
realizada em 04/06/2021, POR MEIO DO ENVIO DE PARECER INDIVIDUAL. 
Tão logo, o projeto está APROVADO e passa a ser identificado junto a 
CEUA/UNIFESO como PROJETO DE PESQUISA Nº 522/2021. 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 11/06/2021. E-mail enviado ao 
pesquisador em 04/06/2021. 
Em 08/06/2021:  CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (duas vias) entregue para 
integrante da pesquisa em 08/06/2021. 
Em 15/06/2021: Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO SEMESTRAL (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE 
MODELO no site da Instituição. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 05/07/2022: O relatório solicitado não foi entregue até a presente data. 
Em 20/07/2022:  Novo pedido de relatório encaminhado por e-mail ao 
pesquisador em 08/07/2022. Aguardando resposta. 
Em 29/08/2022: Sem retorno do pesquisador. 
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 21060832008/2021 
PESQUISA Nº 524/2021. 
Recebido em 21/06/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 04/08/2021 
 
Em 21/06/2021: 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 30/06/2021: Até o momento 03 (três) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 12/07/2021: Até o momento 04 (quatro) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 16/07/2021: Até o momento 07 (sete) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 23/07/2021: Pareceres enviados ao coordenador da CEUA para 
elaboração do parecer final. 
Em 04/08/2021: Após o recebimento de 07 pareceres, o coordenador da 
Comissão, professor Alcides Pissinatti decidiu homologar o resultado da 
análise deste projeto na 88ª Reunião Ordinária realizada em 04/08/2021, POR 
MEIO DO ENVIO DE PARECER INDIVIDUAL. Tão logo, o projeto está 
APROVADO e tem a autorização da Comissão para ser executado, estando 
registrado junto a CEUA/UNIFESO como PROJETO DE PESQUISA Nº 524/2021. 
O certificado de aprovação está sendo elaborado e será  disponibilizado em 
breve. 
Em 22/11/2021:  Certificado de aprovação (duas vias) entregue ao pesquisador 
em 11/08/2021. Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE MODELO no site 
da Instituição. 
Em 03/12/2021: Relatório recebido em 01/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador na 90ª Reunião Ordinária 
realizada em 10/12/2021. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
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acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 06/06/2022: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 17071219009/2021 
PESQUISA Nº 525/2021. 
Recebido em 19/07/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 26/08/2021 
 
Em 19/07/2021: 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 23/07/2021: Até o momento 02 (dois) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 04/08/2021: Até o momento 04 (quatro) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 19/08/2021: mantido o status. 
Em 24/08/2021: Apenas 07 (sete) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. Ao coordenador para homologar a decisão da 
Comissão. 
Em 27/08/2021: Após o recebimento de 07 pareceres, o coordenador da 
Comissão, professor Alcides Pissinatti decidiu homologar o resultado da 
análise deste projeto na 89ª Reunião Ordinária realizada em 26/08/2021, POR 
MEIO DO ENVIO DE PARECER INDIVIDUAL. Tão logo, o projeto está 
APROVADO  e tem a autorização da Comissão para ser executado, estando 
registrado junto a CEUA/UNIFESO como PROJETO DE PESQUISA Nº 525/2021. 
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O certificado de aprovação está sendo elaborado e será  disponibilizado em 
breve. 
Em 22/11/2021:  Certificado de aprovação (duas vias) entregue ao pesquisador 
em 16/08/2021. Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE MODELO no site 
da Instituição. 
Em 27/12/2021: Relatório recebido em 27/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 26/05/2022: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 11081642010/2021 
PESQUISA Nº 526/2021. 
Recebido em 11/08/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 26/08/2021 
 
Em 11/08/2021: 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. 
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Status: Aguardando o envio dos pareceres individuais (10 no total). 
Em 19/08/2021: Até o momento 07 (sete) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 24/08/2021: TODOS os 10 (dez) integrantes da Comissão enviaram o 
parecer individual. Ao coordenador para homologar a decisão da Comissão. 
Em 27/08/2021: Após o recebimento dos 10 pareceres, o coordenador da 
Comissão, professor Alcides Pissinatti decidiu homologar o resultado da 
análise deste projeto na 89ª Reunião Ordinária realizada em 26/08/2021, POR 
MEIO DO ENVIO DE PARECER INDIVIDUAL. Tão logo, o projeto está 
APROVADO  e tem a autorização da Comissão para ser executado, estando 
registrado junto a CEUA/UNIFESO como PROJETO DE PESQUISA Nº 526/2021. 
O certificado de aprovação está sendo elaborado e será  disponibilizado em 
breve. 
Em 22/11/2021:  Certificado de aprovação (duas vias) entregue ao pesquisador 
em 16/08/2021. Projeto em andamento. 
Em 26/11/2021: Necessário informar o andamento da pesquisa por meio de 
RELATÓRIO (datado e assinado) até o dia 28/12/2021 – VIDE MODELO no site 
da Instituição. 
Em 27/12/2021: Relatório recebido em 27/12/2021 e encaminhado para 
validação pelo coordenador da CEUA. 
Em 29/12/2021: Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 26/05/2022: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto não iniciado. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 17091713011/2021 
PESQUISA Nº 527/2021. 
Recebido em 22/09/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 10/12/2021 
 
Em 22/09/2021: 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 22/11/2021: Até o momento 03 (três) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 26/11/2021: Até o momento 04 (quatro) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 13/12/2021: 90ª Reunião Ordinária (presencial) realizada em 10/12/2021. 
Projeto APROVADO e identificado como PROJETO DE PESQUISA Nº 527/2021. 
O certificado de aprovação está sendo elaborado e será  disponibilizado em 
breve. 
Em 20/12/2021: Certificado entregue para a técnica da ICA em 16/12/2021. 
Em 29/12/2021: Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 26/05/2022: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 23091516012/2021 
PESQUISA Nº 528/2021. 
Recebido em 24/09/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 10/12/2021 
 
Em 24/09/2021: 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 22/11/2021: Até o momento 05 (cinco) dos 10 (dez) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 26/11/2021: Até o momento 06 (seis) dos 10 (dez) integrantes da Comissão 
enviaram o parecer individual. 
Em 13/12/2021: 90ª Reunião Ordinária (presencial) realizada em 10/12/2021. 
Projeto APROVADO e identificado como PROJETO DE PESQUISA Nº 528/2021. 
O certificado de aprovação está sendo elaborado e será  disponibilizado em 
breve. 
Em 20/12/2021: Certificado disponível para entrega. 
Em 29/12/2021: Certificado entregue em 22/12/2021. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 24/06/2022: Relatório semestral recebido em 20/06/2022 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 01121557013/2021 
PESQUISA Nº 529/2021. 
Recebido em 02/12/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 10/12/2021 
 
Em 03/12/2021: Projeto  recebido apenas em formato PDF. Inicialmente, o 
prazo para o retorno da análise é de 30 dias, após o encaminhamento para os 
membros da CEUA, 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. 
OBSERVAÇÃO: Última reunião da CEUA em 2021 agendada para 10/12/2021. 
Status: Aguardando o envio do arquivo em formato Word, conforme e-mail 
encaminhado para a pesquisadora em 02/12/2021. 
Em 06/12/2021: Projeto  recebido no formato padrão e encaminhado para 
análise dos membros, via e-mail. 
Em 13/12/2021: 90ª Reunião Ordinária (presencial) realizada em 10/12/2021. 
Projeto APROVADO e identificado como PROJETO DE PESQUISA Nº 529/2021. 
O certificado de aprovação está sendo elaborado e será  disponibilizado em 
breve.   
Em 20/12/2021: Certificado disponível para entrega. 
Em 29/12/2021: Certificado entregue em 22/12/2021. Projeto em andamento. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 24/06/2022: Relatório semestral recebido em 15/06/2022 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022:  Mantido o status. 
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PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMENTO  
2022 

 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 06032134001/2022 
PESQUISA Nº 530/2022 
Recebido em 07/03/2022 – por e-mail. 
APROVADO EM 06/05/2022 
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. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
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patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 10/06/2022: Certificado de aprovação entregue em 25/05/2022 
(PROTOCOLO DE PESQUISA nº 530/22). 
Em 20/07/2022: Relatório de atividades para fins de registro junto ao CONCEA, 
solicitado em 08/07/2022. Aguardando o retorno da pesquisadora. 
Em 12/08/2022: Relatório recebido em 08/08/2022 e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 29/08/2022: Relatório validado. Projeto não iniciado. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 29031652002/2022 
PESQUISA Nº 531/2022 
Recebido em 30/03/2022 – por e-mail. 
APROVADO EM 06/05/2022 
 
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). 
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. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
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artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 20/06/2022: Certificado de aprovação entregue em 15/06/2022 
(PROTOCOLO DE PESQUISA nº 531/22). 
Em 24/06/2021: Relatório recebido em 22/06/2022 e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 20/07/2022: Relatório de atividades validado pelo coordenador da CEUA. 
Projeto em andamento. 
Em 29/08/2022: mantido o status. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 04041723003/2022 
PESQUISA Nº 532/2022 
Recebido em 05/04/2022 – por e-mail. 
APROVADO EM 06/05/2022 
 
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. 
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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. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 10/06/2022: Certificado de aprovação entregue em 23/05/2022 
(PROTOCOLO DE PESQUISA nº 532/22). 
Em 20/07/2022: Relatório de atividades para fins de registro junto ao CONCEA, 
solicitado em 14/07/2022. Aguardando o retorno da pesquisadora. 
Em 24/07/2021: Relatório recebido em 21/07/2022 e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 25/07/2022: Relatório de atividades validado pelo coordenador da CEUA. 
Projeto em andamento. 
Em 29/08/2022: mantido o status. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 06041755004/2022 
PESQUISA Nº 533/2022 
Recebido em 07/04/2022 – por e-mail. 
APROVADO EM 06/05/2022 
 
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 
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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. 
Em 23/05/2022: ATENÇÃO - O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal comunicou a esta CEUA que brevemente irá 
disponibilizar na página eletrônica do Concea as informações relacionadas no 
artigo 4º da Resolução Normativa Concea nº 52/2021, a saber: o título do 
projeto; o estágio em que se encontra o projeto na CEUA, com especificação 
acerca de sua aprovação ou suspensão; e o prazo de vigência. Em vista do 
exposto, foi solicitado que as CEUAs revisem os nomes de seus projetos 
cadastrados na Plataforma Ciuca, de modo que possíveis informações de 
caráter sigiloso possam ser removidas. Isso pode ser feito substituindo o título 
dos projetos sensíveis por títulos de projetos mais genéricos ou utilizando 
códigos internos para nomes específicos (moléculas, procedimentos 
patenteáveis e etc.). Neste sentido, a verificação e possível alteração dos títulos 
dos projetos no Ciuca devem ser feitas até 30 de junho de 2022. Necessário 
que os pesquisadores enviem o RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL de seus 
projetos até o dia 20 de junho, impreterivelmente! 
Em 26/05/2022: Certificado de aprovação entregue ao pesquisador. 
(PROTOCOLO DE PESQUISA nº 533/22). 
Em 30/05/2022: Relatório semestral recebido EM 26/05/2022 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 10/06/2022:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
Em 20/07/2022: mantido o status. 
Em 29/08/2022: mantido o status 
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 11071135008/2022 
PESQUISA Nº 537/2022 
Recebido em 12/07/2022 – por e-mail. 
APROVADO EM 19/08/2022 
 
Em 12/07/2022: 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 (09 no total). 
Em 20/07/2022: Até o momento 03 (três) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 04/08/2022: Até o momento 05 (cinco) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 11/08/2022: Até o momento 06 (seis) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 18/08/2022: Até o momento 07 (sete) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 22/08/2022: Após a 93ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
19/08/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO, sendo registrado como PROTOCOLO DE 
PESQUISA nº 537/22.  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 26/08/2022. A PESQUISA PODE 
SER INICIADA. 
Em 29/08/2022: Projeto em andamento. 
Em 09/09/2022: Certificado de aprovação entregue em 08/09/2022. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 04081033009/2022 
PESQUISA Nº 538/2022 
Recebido em 04/08/2022 – por e-mail. 
APROVADO EM 19/08/2022 
 
Em 04/08/2022: 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. 



  

 Fundação Educacional Serra dos Órgãos 
Centro Universitário Serra dos Órgãos 
Reitoria 
Direção de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
Comissão de Ética no Uso de Animais  

Status: Aguardando o envio dos pareceres individuais (09 no total). 
Em 11/08/2022: Até o momento 06 (seis) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 18/08/2022: Até o momento 07 (sete) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 22/08/2022: Após a 93ª Reunião Ordinária da CEUA realizada em 
19/08/2022, o coordenador professor Alcides Pissinatti homologa a seguinte 
decisão: o projeto está APROVADO, sendo registrado como PROTOCOLO DE 
PESQUISA nº 538/22.  A DECLARAÇÃO/CERTIFICADO 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 26/08/2022. A 
PESQUISA PODE SER INICIADA. 
Em 29/08/2022: Certificado de Aprovação entregue para a pesquisadora. 
Projeto em andamento. 
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