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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 
 
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. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 014/2018 - PESQUISA Nº491/2018. 
Recebido em 05/11/2018, às 14:20h 
APROVADO em 14/12/2018 
 
Analisado na 78ª Reunião Ordinária da CEUA, realizada no dia 14/12/2018. 
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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. 
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. 
 

 
 

PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMENTO  
2019 

 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 001/2019 
PESQUISA Nº495/2019. 
Recebido em 14/02/2019, às 10:00h 
APROVADO em 09/05/2019 
 
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. 
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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 
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. 
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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 
 
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. 



  

 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  

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. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 009/2019 
PESQUISA Nº503/2019. 
Recebido em 16/04/2019, às 16:00h 
APROVADO em 25/04/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 18/04/2019. 
Analisado na 79ª Reunião Ordinária da CEUA, realizada no dia 25/04/2019, em 
assuntos gerais e com a concordância de todos os membros presentes. 
Status: APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 08/05/2019: 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 
09/05/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº503/2019. 
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 03/09/2019. 
Em 14/04/2021: ATENÇÃO, pois os Relatórios semestrais obrigatórios não 
foram entregues até a presente data. 
Em 21/04/2021: Necessário apresentar o(s) RELATÓRIO(s) até o dia 
26/04/2021 informando o andamento da pesquisa. E-mail enviado ao 
pesquisador em 21/04/2021.  
Em 28/04/2021: prazo prorrogado até o dia 03/05/2021. 
Em 08/06/2021: Mantido o status (sem resposta do pesquisador). 
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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 25/04/2021. E-mail enviado para o pesquisador em 
15/06/2021. 
Em 23/06/2021: Relatório semestral recebido em 21/07/2021 e encaminhado 
para análise/validação do coordenador da CEUA. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 014/2019 
PESQUISA Nº509/2019. 
Recebido em 24/06/2019, às 14:00h 
APROVADO em 09/08/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 24/06/2019. 
Status: Aguardando para ser analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 19/07/2019: reunião agendada para o dia 09/08/2019, às 10h. 
Em 09/08/2019: APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno 
da CEUA/UNIFESO. 
Em 16/08/2019: 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 
23/08/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº509/2019. 
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: O relatório de atividades desenvolvidas deverá ser 
apresentado até 29/11/2019, para fins de atualização de informações junto a 
Comissão e ao CONCEA. 
Em 12/12/2019: Recebido relatório informando que o projeto está em 
andamento. 
Em 19/11/2020: Recebido relatório informando que o projeto continua em 
andamento. 
Em 14/04/2021: Mantido o status anterior. 
Em 15/06/2021: ATENÇÃO, necessário ENVIAR POR E-MAIL até o dia 
16/07/2021, o RELATÓRIO REFERENTE AO ANDAMENTO DA PESQUISA 
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(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 16/06/2021. 
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. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 027/2019 
PESQUISA Nº511/2019. 
Recebido em 08/11/2019, às 14:30h 
APROVADO em 14/04/2020 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 08/11/2019. 
Status: Aguardando para ser analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 21/11/2019: Reunião marcada para o dia 29/11/2019, às 09h, no Campus 
Quinta do Paraíso, na sala da Comissão (local onde antes funcionava a SEGEN).  
Em 05/12/2019: informamos que o projeto de pesquisa foi APROVADO COM 
PENDÊNCIAS, conforme artigo 22, incisos II e IV do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO, na reunião realizada no dia 29/11/2019. JUSTIFICATIVAS: 
necessário adequar o estudo para o uso de apenas 24 animais; necessário 
ainda que apresente uma melhor explicação sobre as alterações dos pulmões, 
do ponto de vista histológico e comparativo, já que em camundongos é melhor 
verificada.  O que o uso de Rattus norvergicus poderá acrescentar à qualidade 
do estudo proposto, resultando em benefício para a medicina em humanos? A 
Comissão só voltará a reunir-se em fevereiro de 2020, logo, o prazo para o 
cumprimento das pendências será estendido até o final da primeira semana de 
fevereiro (início do próximo ano letivo).  A versão digital poderá ser 
encaminhada a qualquer momento, porém, a entrega dos exemplares 
impressos somente em fevereiro, conforme instruções contidas no site da 
Instituição, aba PESQUISA/CEUA. Com relação ao início dos procedimentos em 
laboratório somente poderão acontecer após cumpridas as exigências e com o 
PARECER FAVORÁVEL da Comissão. Tais informações foram encaminhadas 
para o e-mail do pesquisador responsável pela pesquisa em 05/12/2019. 
Em 23/12/2019: informamos que o projeto com as correções (versão digital) foi 
recebido e que será analisado na próxima reunião conforme orientações 
anteriores. 
Em 10/02/2020: para mais informações e acompanhamento deste projeto,  
informamos que necessário se  fará  consultar o PROTOCOLO DE ENTREGA 
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Nº  05021943027/2019 no site da Instituição – PESQUISA/CEUA/STATUS DOS 
PROJETOS 2020.  
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 05021943027/2019 
PESQUISA Nº 511/2019. 
Recebido em 08/11/2019. 
APROVADO em 14/04/2020 
Em 07/02/2020: informamos que o projeto com as correções foi recedido e que 
será analisado na próxima reunião, que derverá acontecer no final de março ou 
no máximo início de abril. Referente ao protocolo de entrega 027/2019. 
Em 03/03/2020: 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. O professor Alcides Pissinatti baseado nos 
pareceres enviados à Comissão DECIDE: o projeto está homologado e 
APROVADO, sendo registrado com o número de PROTOCOLO DE PESQUISA 
511/2019. O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO ESTÁ SENDO ELABORADO e 
será entregue oportunamente. A pesquisa pode ser iniciada. E-mail enviado ao 
pesquisador em 14/04/2020. 
Em 26/05/2020: Mantido o status. 
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 04/09/2020. 
Em 29/09/2020: Certificado de Aprovação (provisório), encaminhado em 
formato PDF para o e-mail do pesquisador. 
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: Relatório recebido em 19/11/2020.  Projeto em andamento. 
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Em 21/04/2021: Certificado de aprovação DEFINITIVO entregue ao 
pesquisador 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 16/06/2021. 
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. 

 
 

PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMENTO 
2020 

 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 11022004001/2020 
PESQUISA Nº 514/2020. 
Recebido em 02/03/2020. 
APROVADO em 26/05/2020 
 
Em 03/03/2020: 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 vários apontamentos da 
Comissão e após observar que existem pontos a serem esclarecidos o 
coordenador professor Alcides Pissinatti DECIDE: o projeto está APROVADO 
COM PENDÊNCIAS, devendo o pesquisador observar o prazo regimental para 
cumprimento das exigências, encaminhadas para o e-mail do pesquisador 
responsável em 14/04/2020. O projeto só poderá ser iniciado após o 
cumprimento das exigências e a homologação da aprovação. 
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Em 26/05/2020: O professor Alcides Pissinatti homologa a APROVAÇÃO por 
CONSIDERAR CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS, após analisar e-mail do 
pesquisador encaminhado à Comissão em 14 de abril de 2020. O projeto foi 
registrado com o número de PROTOCOLO DE PESQUISA 514/2020. O 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO ESTÁ SENDO ELABORADO e será entregue 
oportunamente. A pesquisa pode ser iniciada. E-mail enviado ao pesquisador 
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. 
Em 29/09/2020: Certificado de Aprovação (provisório), encaminhado em 
formato PDF para o e-mail do pesquisador. 
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: Relatório recebido em 19/11/2020. Projeto em andamento. 
Em 21/04/2021: Certificado de aprovação DEFINITIVO entregue ao 
pesquisador 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 16/06/2021. 
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. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 09031448007/2020 
PESQUISA Nº 515/2020. 
Recebido em 09/03/2020. 
APROVADO em 26/05/2020 
 
Em 10/03/2020: Projeto encaminhado para análise dos membros da Comissão. 



  

 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 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. 
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.  
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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. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 28051515010/2020 
PESQUISA Nº 516/2020. 
Recebido em 29/05/2020. 
APROVADO em 05/06/2020 
 
Em 29/05/2020: Projeto encaminhado para análise dos membros da Comissão. 
Status: Aguardando para ser votado na 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA. 
Em 01/06/2020: Sendo analisado via parecer individual dos membros. 
Em 05/06/2020: projeto analisado via parecer individual de sete (7) dos nove 
membros da Comissão aptos a votar. Trata-se de projeto REAPRESENTADO 
PARA ANÁLISE e que havia sido aprovado com pendências na 83ª Reunião 
Ordinária da CEUA. O coordenador professor Alcides Pissinatti, após receber 
os pareceres individuais DECIDE: as exigências foram cumpridas e o projeto 
está APROVADO. Necessário consultar a RT do Biotério para agendamento do 
início das atividades em laboratório. O resultado será homologado na próxima 
reunião. O projeto foi registrado com o número de PROTOCOLO DE PESQUISA 
516/2020. O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO ESTÁ SENDO ELABORADO e 
será entregue oportunamente. A pesquisa pode ser iniciada. E-mail enviado a 
pesquisadora em 05/06/2020. 
Em 22/07/2020: Mantido o status. 
Em 08/09/2020: A pesquisadora 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. 
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 
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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: Relatório recebido em 13/11/2020 informando que o projeto 
está em andamento. 
Em 21/04/2020: Certificado de aprovação DEFINITIVO entregue a uma 
integrante da pesquisa em 12/04/2021. 
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. 
 
 
 
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 
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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 
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. 
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Em 23/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 11062154012/2020 
PESQUISA Nº 518/2020. 
Recebido em 23/06/2020. 
APROVADO em 14/09/2020 
 
Em 23/06/2020: Projeto encaminhado para análise dos membros da Comissão, 
via e-mail, e com retorno via PARECER INDIVIDUAL. 
Status: Sendo analisado e aguardando para ser votado na 84ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA. 
Em 07/07/2020: Até o momento da elaboração e divulgação deste documento 
(10:25h do dia 07/07/2020), cinco (5) dos dez membros aptos a votar 
apresentaram seus pareceres individuais. 
Em 22/07/2020: Mantido o status. 
Em 08/09/2020:  Com o recebimento de 01 parecer individual (impresso com 
resposta manuscrita) e de 07 pareceres via e-mail, o coordenador da Comissão 
professor Alcides Pissinatti baseado nos pareceres DECIDIU: o projeto está 
APROVADO COM PENDÊNCIAS devendo o pesquisador 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 ao pesquisador em 04/09/2020. 
Em 14/09/2020: O coordenador professor Alcides Pissinatti, após receber e-
mail do pesquisador em 08/09/2020 com as respostas referentes aos 
questionamentos/apontamentos da Comissão, DECIDE: as exigências foram 
cumpridas e o projeto está APROVADO. Necessário consultar a RT do Biotério 
para agendamento do início das atividades em laboratório. O resultado será 
homologado na próxima reunião. O projeto foi registrado com o número de 
PROTOCOLO DE PESQUISA 518/2020. O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
ESTÁ SENDO ELABORADO e será entregue oportunamente. A pesquisa pode 
ser iniciada. E-mail enviado ao pesquisador em 14/09/2020. 
Em 29/09/2020: Certificado de Aprovação (provisório), encaminhado em 
formato PDF para o e-mail do pesquisador. 
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: Relatório recebido em 19/11/2020 informando que o projeto 
está em andamento. 
Em 21/04/2020: Certificado de aprovação DEFINITIVO entregue ao 
pesquisador em 08/04/2021. 



  

 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  

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 e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 09/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 27100724013/2020 
PESQUISA Nº 519/2020. 
Recebido em 28/10/2020. 
APROVADO em 23/12/2020 
 
Em 28/10/2020: Projeto encaminhado para análise dos membros da Comissão, 
via e-mail, e com retorno via PARECER INDIVIDUAL. 
Status: Sendo analisado e aguardando para ser votado na 85ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA. 
Em 13/11/2020: Até o momento da elaboração e divulgação deste documento 
(10:00h do dia 13/11/2020), cinco (5) dos dez membros aptos a votar 
apresentaram seus pareceres individuais. 
Em 17/12/2020: Em 15/12/2020 recebemos o sexto e o sétimo parecer de 
membros da CEUA (de um total de 10 possíveis). O coordenador da Comissão 
professor Alcides Pissinatti baseado nos referidos pareceres DECIDIU: o 
projeto está APROVADO COM PENDÊNCIAS devendo o pesquisador 
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 ao pesquisador em 17/12/2020. 
Em 23/12/2020: O coordenador professor Alcides Pissinatti, após receber e-
mail do pesquisador em 17/12/2020 com as respostas referentes aos 
questionamentos/apontamentos da Comissão, DECIDE: as exigências foram 
cumpridas e o projeto está APROVADO. Necessário consultar a RT do Biotério 
para agendamento do início das atividades em laboratório. O resultado foi 
homologado na 85ª Reunião Ordinária, também realizada via parecer 
individual dos membros. O projeto foi registrado com o número de 
PROTOCOLO DE PESQUISA 519/2020. O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
ESTÁ SENDO ELABORADO e será entregue oportunamente. A pesquisa pode 
ser iniciada. E-mail enviado ao pesquisador em 23/12/2020. 
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Em 21/04/2020: Certificado de aprovação DEFINITIVO entregue ao 
pesquisador 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 01/07/2021: Relatório semestral recebido e encaminhado para 
análise/validação do coordenador da CEUA. 
Em 09/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. Projeto em andamento. 
 

 
 

PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMENTO  
2021 

 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 25031240002/2021 
PESQUISA Nº 520/2021 
Recebido em 25/03/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 06/05/2021 
 
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 
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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. 
Em 14/05/2021: CERTIFICADO sendo elaborado. 
Em 21/05/2021: O Certificado de Aprovação foi entregue à pesquisadora no 
dia 20/05/2021.  
Em 15/06/2021: Projeto em andamento. 
 
 
 
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  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. 
Em 14/05/2021: CERTIFICADO sendo elaborado. 
Em 21/05/2021: O Certificado de APROVAÇÃO está  disponível para retirada. 
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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. 
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. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 12051553006/2021 
PESQUISA Nº 523/2021. 
Recebido em 13/05/2021 – por e-mail. 
APROVADO EM 04/06/2021 
 
Em 13/05/2021: 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 (09 no total). 
Em 14/05/2021: Até o momento 03 (três) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 21/05/2021: Até o momento 04 (quatro) dos 09 (nove) integrantes da 
Comissão enviaram o parecer individual. 
Em 04/06/2021:  Após o recebimento de TODOS os 09 pareceres sobre a 
PESQUISA/CURSO, 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 tem a autorização da 
Comissão para ser executado, estando registrado junto a CEUA/UNIFESO 
como PROJETO DE PESQUISA Nº 523/2021. O curso pode ser realizado dentro 
do periodo proposto no projeto, devendo o pesquisador responsável protocolar 
junto a CEUA (no momento da sua efetiva realização) a comprovação da 
origem/aquisição dos 02 (dois) animais.  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 ao 
pesquisador em 08/06/2021. 
Em 15/06/2021: Projeto em andamento. 
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