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PROJETOS SUBMETIDOS A ESTA COMISSÃO NO  
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019  

 
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.  
Em 04/10/2022:  Até o momento, sem retorno do pesquisador.  
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Em 26/12/2022: Necessário informar o andamento da pesquisa, por meio do 
ENVIO DO RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL até o dia 03/02/2023. 
OBSERVAÇÃO: 
As próximas movimentações serão registradas na aba: STATUS DOS 
PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMANTO 2018-2023. 
 
 

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. 
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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 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. 
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Em 29/08/2022:  Necessário informar o andamento da pesquisa, visto que a 
validade do certificado de aprovação expirou.  
Em 04/10/2022:  Até o momento, sem retorno do pesquisador.  
Em 26/12/2022: Necessário informar o andamento da pesquisa, por meio do 
ENVIO DO RELATÓRIO SEMESTRAL e/ou FINAL até o dia 03/02/2023. 
OBSERVAÇÃO: 
As próximas movimentações serão registradas na aba: STATUS DOS 
PROJETOS APROVADOS / EM ANDAMANTO 2018-2023. 
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA nº 003/2019 
PESQUISA Nº497/2019. 
Recebido em 13/03/2019, às 15:00h 
APROVADO em 16/05/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 14/03/2019. 
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 – ATENÇÃO AO PRAZO. 
Em 07/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando quais são as pendências. 
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 15/05/2019: recebido os documentos referentes as exigências. 
Em 16/05/2019: Parecer favorável do coordenador: cumprida as exigências. 
APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 16/05/2019: 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 
17/05/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº497/2019. 
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 02/09/2019. 
Em 18/11/2019: projeto concluído com a apresentação/defesa do TCC. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
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PROTOCOLO DE ENTREGA nº 004/2019 
PESQUISA Nº498/2019. 
Recebido em 02/04/2019, às 15:00h 
APROVADO em 17/05/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 05/04/2019. 
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 – ATENÇÃO AO PRAZO. 
Em 07/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando quais são as pendências. 
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 17/05/2019: recebido os documentos referentes as exigências. 
Em 17/05/2019: Parecer favorável do coordenador: cumprida as exigências. 
APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 17/05/2019: 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 
20/05/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº498/2019. 
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 concluído, conforme relatório apresentado pelo 
pesquisador em 06/09/2019. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 005/2019 
PESQUISA Nº499/2019. 
Recebido em 05/04/2019, às 14:30h 
APROVADO em 17/05/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 05/04/2019. 
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 – ATENÇÃO AO PRAZO. 
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Em 07/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando quais são as pendências. 
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 16/05/2019: recebido os documentos referentes as exigências. 
Em 17/05/2019: Parecer favorável do coordenador: cumprida as exigências. 
APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 17/05/2019: 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 
20/05/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº499/2019. 
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 09/09/2019. 
Em 06/12/2019: Relatório recebido informando que o projeto foi concluído em 
21/09/2019. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 006/2019 
PESQUISA Nº500/2019. 
Recebido em 10/04/2019, às 09:00h 
APROVADO em 09/05/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 11/04/2019. 
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. 
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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 Nº500/2019. 
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: Relatório recebido informando que o projeto foi concluído em 
05/11/2019, com a apresentação/defesa do TCC. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 007/2019 
PESQUISA Nº501/2019. 
Recebido em 11/04/2019, às 12:00h 
APROVADO em 17/05/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 12/04/2019. 
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 17/05/2019: recebido os documentos referentes as exigências. 
Em 17/05/2019: Parecer favorável do coordenador: cumprida as exigências. 
APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 17/05/2019: 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 
20/05/2019. 
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PROTOCOLO DE PESQUISA Nº501/2019. 
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 06/12/2019: Relatório recebido informando que o projeto foi concluído em 
07/11/2019, com a apresentação/defesa do TCC. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 008/2019 
PESQUISA Nº502/2019. 
Recebido em 12/04/2019, às 8:30h 
APROVADO em 25/04/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 15/04/2019. 
Analisado na 79ª Reunião Ordinária da CEUA, realizada no dia 25/04/2019. 
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 Nº502/2019. 
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 concluído, conforme relatório apresentado pelo 
pesquisador em 29/08/2019. 
Em 12/12/2019: Relatório recebido informando que o projeto foi concluído em 
22/11/2019, com a apresentação/defesa do TCC. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 009/2019 
PESQUISA Nº503/2019. 
Recebido em 16/04/2019, às 16:00h 
APROVADO em 25/04/2019 
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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). 
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. 
Em 09/07/2021:  Relatório validado pelo coordenador. O CERTIFICADO foi 
RENOVADO, porém, não foi retirado pelo pesquisador. 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 
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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 concluído. 
Em 20/07/2022: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 010/2019 
PESQUISA Nº504/2019. 
Recebido em 24/04/2019, às 09:30h 
APROVADO em 06/06/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 24/04/2019. 
Analisado na 79ª Reunião Ordinária da CEUA em 25/04/2019, em assuntos 
gerais e com a concordância de todos os membros presentes. 
Status: APROVADO COM PENDÊNCIAS, conforme artigo 22, incisos II e IV do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO – ATENÇÃO AO PRAZO. 
Em 07/05/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando quais são as pendências. 
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 03/06/2019: recebido os documentos referentes as exigências. 
Em 06/06/2019: Parecer favorável do coordenador: cumprida as exigências. 
APROVADO, conforme artigo 22, inciso I do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO. 
Em 06/06/2019: 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 
07/06/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº504/2019. 
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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 29/08/2019. 
Em 03/12/2019: Relatório recebido informando que o projeto foi concluído em 
18/11/2019, com a apresentação/defesa do TCC. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 011/2019 
PESQUISA Nº505/2019. 
Recebido em 24/04/2019, às 11:30h 
APROVADO em 25/04/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 24/04/2019. 
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 Nº505/2019. 
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 2709/2019: projeto concluído, conforme relatório apresentado pelo 
pesquisador em 09/09/2019. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 012/2019 
Recebido em 24/06/2019, às 14:00h 
 
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. 
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Em 19/07/2019: reunião agendada para o dia 09/08/2019, às 10h. 
Em 09/08/2019: NÃO APROVADO, conforme artigo 22, inciso III c/c parágrafo 
3º, todos do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 16/08/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando os motivos da NÃO APROVAÇÃO do projeto pela Comissão. 
Em 27/09/2019: Projeto retirado (prazo regimental) 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 013/2019 
Recebido em 24/06/2019, às 14:00h 
 
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: NÃO APROVADO, conforme artigo 22, inciso III c/c parágrafo 
3º, todos do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 16/08/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando os motivos da NÃO APROVAÇÃO do projeto pela Comissão. 
Em 27/09/2019: Projeto retirado (prazo regimental) 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
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. 
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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 
(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. 
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 13/12/2021: Relatório validado pelo coordenador na 90ª Reunião Ordinária 
realizada em 10/12/2021. O pesquisador informou que o projeto foi concluído. 
Em 29/12/2021: ARQUIVADO. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 015/2019 
Recebido em 24/06/2019, às 14:00h 
 
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: NÃO APROVADO, conforme artigo 22, inciso III c/c parágrafo 
3º, todos do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
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Em 16/08/2019: e-mail encaminhado para o pesquisador responsável 
informando os motivos da NÃO APROVAÇÃO do projeto pela Comissão. 
Em 27/09/2019: Projeto retirado (prazo regimental) 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 016/2019 
PESQUISA Nº506/2019. 
Recebido em 24/06/2019, às 14:45h 
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 a pesquisadora 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 Nº506/2019. 
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 APROVADO/NÃO INICIADO, havendo previsão para 
início em fevereiro de 2020, conforme relatório apresentado pela pesquisadora 
em 06/09/2019. 
Em 19/11/2020: Mantido o status anterior. 
Em 14/04/2021: ATENÇÃO, pois o Relatório obrigatório não foi entregue até a 
presente data.  
Em 21/04/2021: Solicitamos a pesquisadora que informe o andamento da 
pesquisa por meio de relatório semestral. E-mail enviado ao pesquisador em 
21/04/2021. 
Em 28/04/2021: Até o momento não houve retorno da pesquisadora com 
relação ao andamento da pesquisa.  
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 
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fazer os registros OBRIGATÓRIOS junto ao CONCEA. E-mail enviado ao 
pesquisador em 16/06/2021. 
Em 05/07/2021: Recebido e-mail da pesquisadora informando que o projeto 
não será executado e que pode ser arquivado. 
Em 09/07/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 017/2019 
PESQUISA Nº507/2019. 
Recebido em 10/07/2019, às 08:30h 
APROVADO em 09/08/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 11/07/2019. 
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 Nº507/2019. 
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 09/09/2019. 
Em 06/12/2019: Relatório recebido informando que o projeto foi concluído em 
01/11/2019, com a apresentação/defesa do TCC. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 018/2019 
PESQUISA Nº508/2019. 
Recebido em 10/07/2019, às 15:00h 
APROVADO em 09/08/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 11/07/2019. 
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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 Nº508/2019. 
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 pela 
pesquisadora em 09/09/2019. 
Em 13/12/2019: Relatório recebido informando que o projeto foi concluído em 
30/11/2019, com a apresentação/defesa do TCC. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
 

PROJETOS SUBMETIDOS A ESTA COMISSÃO NO  
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 

 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 019/2019  
Recebido em 19/08/2019, às 08:30h 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 28/08/2019. 
Status: Aguardando para ser analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 27/09/2019: 81ª Reunião Ordinária prevista para o dia 24/10/2019. 
Em 08/10/2019: Reunião marcada para o dia 24/10/2019, às 10h, no Campus 
Quinta do Paraíso, na sala da Comissão (local onde antes funcionava a SEGEN).  
Em 04/11/2019: Após ser analisado em reunião realizada em 24/10/2019, 
segue o RESULTADO: por votação unânime o projeto deve seguir as diretrizes 
da Resolução 22 do CONCEA, já que será desenvolvido com pacientes da 
Clínica Escola de Medicina Veterinária do UNIFESO, devendo ficar registrado 
naquela Unidade as autorizações pertinentes. A Comissão sugere que sejam 
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feitas algumas correções quanto a definição de quais plantas serão utilizadas 
e a metodologia empregada para cada caso. Onde serão 
obtidas/plantadas/cultivadas, quantidade utilizada/recomendada para cada 
caso (com referências bibliográficas), local onde serão processadas e o número 
de animais pretendidos. O formulário preenchido permanecerá ARQUIVADO 
para fins de registro da Comissão junto ao DPPE da Instituição e ao CONCEA, 
estando dispensado de nova apresentação.  
Observação: Tais informações foram encaminhadas para o e-mail do 
pesquisador responsável pela pesquisa em 04/11/2019. 
Em 07/12/2019: O projeto foi RETIRADO(prazo regimental). 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 020/2019  
Recebido em 19/08/2019, às 08:30h 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 28/08/2019. 
Status: Aguardando para ser analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 27/09/2019: 81ª Reunião Ordinária prevista para o dia 24/10/2019. 
Em 08/10/2019: Reunião marcada para o dia 24/10/2019, às 10h, no Campus 
Quinta do Paraíso, na sala da Comissão (local onde antes funcionava a SEGEN).  
Em 04/11/2019: Após ser analisado em reunião realizada em 24/10/2019, 
segue o RESULTADO: NÃO APROVADO (conforme artigo 22, inciso III c/c 
parágrafo 3º, todos do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO), por ausência de 
informações no formulário. A metodologia precisa ser melhor detalhada, o 
número de animais pretendidos é inexistente, o medicamernto já é 
comercializado e a quantidade/dosagem por animal não foi informada. O 
pesquisador poderá reapresentar novo formulário para fins de nova análise. O 
formulário atual preenchido permanecerá ARQUIVADO para fins de registro 
da Comissão junto ao DPPE da Instituição e ao CONCEA. 
Observação: Tais informações foram encaminhadas para o e-mail do 
pesquisador responsável pela pesquisa em 04/11/2019. 
Em 07/12/2019: O projeto foi RETIRADO(prazo regimental). 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 021/2019   
Recebido em 02/09/2019, às 14:30h 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 05/09/2019. 



  

 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 analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 27/09/2019: 81ª Reunião Ordinária prevista para o dia 24/10/2019. 
Em 08/10/2019: Reunião marcada para o dia 24/10/2019, às 10h, no Campus 
Quinta do Paraíso, na sala da Comissão (local onde antes funcionava a SEGEN).  
Em 04/11/2019: Após ser analisado em reunião realizada em 24/10/2019, 
segue o RESULTADO: NÃO APROVADO (conforme artigo 22, inciso III c/c 
parágrafo 3º, todos do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO), por falta de 
informações importantes sobre os procedimentos de anestesia, cirurgia e de 
pós cirurgia, além de eutanásia. Necessário ainda que explique a não utilização 
de antibioticoterapia, item 10.4 (página 10), o destino dos animais do grupo GS, 
n=6 (página 04), além de atentar para a bibliografia. Informar se a pesquisa 
envolve alunos (colaboradores) e se consiste em projeto aula. O pesquisador 
poderá reapresentar novo formulário para fins de nova análise, devendo o 
formulário atual permanecer ARQUIVADO para fins de registro da Comissão 
junto ao DPPE da Instituição e ao CONCEA.  
Observação: Tais informações foram encaminhadas para o e-mail do 
pesquisador responsável pela pesquisa em 04/11/2019. 
Em 07/12/2019: Projeto foi RETIRADO (prazo regimental). 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 022/2019  
Recebido em 05/09/2019, às 11:30h 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 05/09/2019. 
Status: Aguardando para ser analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 27/09/2019: 81ª Reunião Ordinária prevista para o dia 24/10/2019. 
Em 08/10/2019: Reunião marcada para o dia 24/10/2019, às 10h, no Campus 
Quinta do Paraíso, na sala da Comissão (local onde antes funcionava a SEGEN).  
Em 04/11/2019: Após ser analisado em reunião realizada em 24/10/2019, 
segue o RESULTADO: NÃO APROVADO (conforme artigo 22, inciso III c/c 
parágrafo 3º, todos do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO), por apresentar 
inúmeras lacunas de informações no formulário. A metodologia e as 
referências bibliograficas precisam ser melhor detalhadas. O pesquisador 
poderá reapresentar novo formulário para fins de nova análise. O formulário 
atual preenchido permanecerá ARQUIVADO para fins de registro da Comissão 
junto ao DPPE da Instituição e ao CONCEA.  
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Observação: Tais informações foram encaminhadas para o e-mail do 
pesquisador responsável pela pesquisa em 04/11/2019. 
Em 07/12/2019: Projeto foi RETIRADO (prazo regimental). 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 023/2019  
Recebido em 20/09/2019, às 14:10h 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 20/09/2019. 
Status: Aguardando para ser analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
Em 27/09/2019: 81ª Reunião Ordinária prevista para o dia 24/10/2019. 
Em 08/10/2019: Reunião marcada para o dia 24/10/2019, às 10h, no Campus 
Quinta do Paraíso, na sala da Comissão (local onde antes funcionava a SEGEN).  
Em 04/11/2019: Após ser analisado em reunião realizada em 24/10/2019, 
segue o RESULTADO: NÃO APROVADO (conforme artigo 22, inciso III c/c 
parágrafo 3º, todos do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO), por falta de 
informações importantes sobre a metodologia pretendida. Necessário ainda 
que  explique o momento  de coleta de sangue, a relação peso /volume                  
(a quantidade se sangue coletado, injetado e enviado para o laboratório), além 
de atentar para a bibliografia (referências bibliográficas conflitantes). Informar 
se a pesquisa envolve alunos (colaboradores) e se consiste em projeto aula. O 
pesquisador poderá reapresentar novo formulário para fins de nova análise, 
devendo o formulário atual permanecer ARQUIVADO para fins de registro da 
Comissão junto ao DPPE da Instituição e ao CONCEA.  
Observação: Tais informações foram encaminhadas para o e-mail do 
pesquisador responsável pela pesquisa em 04/11/2019. 
Em 07/12/2019: Projeto foi RETIRADO (prazo regimental). 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 024/2019 
PESQUISA Nº510/2019. 
Recebido em 03/10/2019, às 08:00h 
APROVADO em 24/10/2019 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 08/10/2019. 
Status: Aguardando para ser analisado e votado na próxima reunião, conforme 
determina o artigo 13, inciso II do Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. 
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Em 08/10/2019: Reunião marcada para o dia 24/10/2019, às 10h, no Campus 
Quinta do Paraíso, na sala da Comissão (local onde antes funcionava a SEGEN).  
Em 04/11/2019: Após ser analisado em reunião realizada em 24/10/2019, 
segue o RESULTADO: APROVADO. Necessário apenas que o responsável pela 
pesquisa atualize os dados de um dos colaboradores e que reapresente o 
formulário para fins de registro junto ao DPPE  da Instituição e ao CONCEA. 
Após cumprimento desta etapa o pesquisador responsável poderá retirar o 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, no Laboratório de Anatomia Animal, no 
Campus Quinta do Paraíso, a partir do dia 08/11/2019. 
PROTOCOLO DE PESQUISA Nº510/2019. 
Observação: Tais informações foram encaminhadas para o e-mail do 
pesquisador responsável pela pesquisa em 04/11/2019. 
Em 07/12/2019: E-mail recebido informando que o projeto foi concluído. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO 
 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 025/2019  
Recebido em 10/10/2019, às 14:20h 
 
Status: Pendente. 
Aguardando o envio da versão digital em formato Word, para ser encaminhado 
para os membros da Comissão, conforme determina o artigo 13, inciso II do 
Regimento Interno da CEUA/UNIFESO. Reunião marcada para o dia 
24/10/2019, às 10h, no Campus Quinta do Paraíso, na sala da Comissão .  
Em 11/10/2019:. Projeto permanece pendente pela não entrega da versão 
digital, em formato Word. 
Em 25/10/2019: Recebido o arquivo digital referente ao projeto analisado. 
Em 04/11/2019: Após ser analisado em reunião realizada em 24/10/2019, 
segue o RESULTADO:  O projeto foi analisado como Assuntos Gerais por ter 
sido submetido após a definição da pauta da reunião, via Edital de 
Convocação. Por votação unânime o projeto deve seguir as diretrizes da 
Resolução 22 do CONCEA, já que será desenvolvido com pacientes da Clínica 
Escola de Medicina Veterinária do UNIFESO, devendo ficar registrado naquela 
Unidade as autorizações pertinentes. A Comissão sugere que sejam feitas 
algumas adequações, entre elas: no momento da análise observou-se que o 
formuláriuo utilizado não estava em conformidade (desatualizado), fato já 
resolvido com a entrega da versão digital. Porém, faltam referências 
bibliográficas e explicações sobre a forma de contenção dos animais para 
coleta das amostras, o que deverá ser observado para o bom andamento do 
projeto. O formulário preenchido permanecerá ARQUIVADO para fins de 
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registro da Comissão junto ao DPPE da Instituição e ao CONCEA, estando 
dispensado de nova apresentação. Tais informações foram encaminhadas 
para o e-mail do pesquisador responsável pela pesquisa em 04/11/2019. 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA nº 026/2019  
Recebido em 24/10/2019, às 11:00h 
 
Encaminhado para os membros da Comissão em 28/10/2019. 
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 NÃO FOI APROVADO 
(conforme artigo 22, inciso III c/c parágrafo 3º, todos do Regimento Interno da 
CEUA/UNIFESO), na reunião realizada no dia 29/11/2019.   JUSTIFICATIVAS: 
O título sugerido é inadequado; não há metodologia detalhada; não há 
separação dos grupos de estudo; não foi definido no projeto o número de 
repetições e nem o tipo de contenção. O grau de invasividade observado pela 
Comissão diante do que se pretende fazer é o 3; não consta no corpo do projeto 
a origem dos animais e as condições de alimentação e abrigo; o item 10.4 está 
em conflito com o item 10.8.2. E não se justifica o uso desse procedimento 
(ferimento) quando se pode utilizar animais que tenham sido feridos 
espontaneamente na lida diária.  No mais, o tema tem sido bem explorado na 
literatura. A Comissão só voltará a reunir-se em fevereiro de 2020. Caso  opte 
por enviar outro projeto para análise (via e-mail da CEUA) isso poderá ser feito 
a qualquer momento. Porém, a entrega dos exemplares impressos somente em 
fevereiro, conforme instruções contidas no site da Instituição, aba 
PESQUISA/CEUA. Tais informações foram encaminhadas para o e-mail do 
pesquisador responsável pela pesquisa em 05/12/2019. 
Em 18/02/2020: O projeto foi RETIRADO (prazo regimental). 
Em 14/04/2021: ARQUIVADO. 
 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
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. 
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. 
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Em 13/12/2021: Relatório validado pelo coordenador na 90ª Reunião Ordinária 
realizada em 10/12/2021. O pesquisador informou que o projeto foi concluído. 
Em 29/12/2021: ARQUIVADO. 
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