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Tramitação de Protocolos em CEUA

A utilização de animais em ensino, extensão ou pesquisa é regulamentada pela
Lei 11.794 de 08 de agosto de 2008 e normativas complementares.

O Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal (CONCEA), órgão integrante do Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC),
é uma instância colegiada multidisciplinar de caráter
normativo, consultivo, deliberativo e recursal, a quem
compete normatizar o uso de animais em ensino ou
pesquisa científica, principalmente no que concerne ao
controle das instituições que criam, mantêm ou
utilizam animais para ensino ou pesquisa científica no
país.

Clique na imagem para 
acessar o site do CONCEA.

http://www.mctic.gov.br/concea


Tramitação de Protocolos em CEUA

De acordo com o Art. 8º, do Capítulo III da Lei 11.794, “é condição indispensável para o
credenciamento das instituições com atividades de ensino ou pesquisa com animais a
constituição prévia de Comissões de Ética no Uso de Animais – CEUAs”.

As CEUAs são colegiados institucionais de caráter independente, aprovadas e
fiscalizadas pelo CONCEA, responsável por cumprir e fazer cumprir os aspectos éticos
dispostos na Lei 11.794 e demais normas e resoluções normativas, na utilização
humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa científica.

Entre no Portal Stricto 
Sensu e conheça as 
CEUAs da Kroton

Clique na imagem e entre no Portal.

http://www.pgsskroton.com.br/comite-animais.php
http://www.pgsskroton.com.br/comite-animais.php


Tramitação de Protocolos em CEUA

Nas IES da Kroton, é obrigatória a tramitação
de protocolos de ensino (aulas práticas legado
ou KLS) e projetos de extensão ou pesquisa, na
CEUA.

Todas as IES da Kroton que utilizam animais em
ensino e/ou pesquisa devem possuir uma CEUA
própria ou estar vinculada a uma das CEUAs da
companhia. A constituição de uma CEUA ou a
vinculação da IES deve ser aprovada pelo
CONCEA para ser válida, obrigatoriamente.

Para saber mais consulte as 
Normativas do CONCEA

Clique aqui

http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf


Tramitação de Protocolos em CEUA

As etapas para tramitação de protocolos nas
CEUAs da Kroton seguem o Fluxo de
Tramitação de Protocolos em CEUA, que
apresenta o docente da disciplina, o
Coordenador de Curso e o Coordenador da
CEUA em papéis fundamentais para o correto
andamento do processo.

O Coordenador de Curso poderá indicar o
Responsável Técnico do Hospital Veterinário ou
um substituto atuante nas aulas práticas do seu
curso, para integrar como membro da CEUA à
qual a IES estiver vinculada.

Clique no vídeo abaixo e 
conheça, em síntese, a 

Lei 11.794 de 2008. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFIkweoZraM


Fluxo de Tramitação Protocolos em CEUA

Validação das Aulas

• O Coordenador de 
Curso valida as 
aulas práticas 
(legado e KLS), 
projetos de 
extensão ou de 
pesquisa.

• Os Formulários 
específicos para 
preenchimento 
estão disponíveis no 
site de cada CEUA: 
http://pgsskroton.com.br/c
omite-animais.php

Validação do 
Protocolo

• O Diretor de 
Unidade valida o 
protocolo enviado 
pelo coordenador e 
devolve assinado ao 
Coordenador de 
Curso1.

Encaminhamento à 
CEUA

• O Coordenador de 
Curso encaminha os 
protocolos no e-mail 
institucional da CEUA2, 
com cópia ao 
pesquisador principal 
do projeto ou ao 
docente responsável 
pela aula prática.

• Acesse o e-mail de sua 
CEUA no site: 
http://pgsskroton.com.br/comi
te-animais.php

Tramitação Interna 
na CEUA

• O protocolo é 
tramitado 
internamente e o 
Coordenador da 
CEUA emite um 
parecer via e-mail 
ao pesquisador ou 
docente responsável 
e ao Coordenador 
de Curso3.

Recebimento do 
Parecer

• O pesquisador e 
Coordenador de Curso
recebem parecer e 
certificado do 
protocolo por e-mail4.

• Caso o parecer seja 
“Aprovado”, está 
autorizado o início da 
aula ou projeto de 
pesquisa. 1 Protocolo: procedimento 

de aula ou projeto pesquisa 
+ Formulário da CEUA + 
comprovantes de 
treinamento dos 
envolvidos com a 
manipulação dos animais. 

2 Verificar lista de CEUAs 
da Kroton e respectivos 
vínculos por IES.

3 A CEUA pode, a qualquer 
tempo, solicitar relatório ou 
realizar visita in loco para 
acompanhar as atividades.

4 É de responsabilidade do 
Coordenador de Curso 
manter cópia dos 
documentos dos protocolos 
na Coordenação.

http://pgsskroton.com.br/comite-animais.php
http://pgsskroton.com.br/comite-animais.php


Fluxo de Tramitação de Protocolos em CEUA

Para as aulas KLS, caso o parecer da CEUA esteja com
pendências e necessite de ajustes, o Coordenador de Curso
deve contatar a Gerência Acadêmica da Saúde e
Biológicas. Não é autorizada a alteração de aulas KLS por
outras instâncias.

Atente-se ao prazo para encaminhamento dos protocolos
às CEUAs. O período de tramitação pode variar,
especialmente se seu protocolo necessitar de adequações.
Procure saber as datas das reuniões de sua CEUA (no site) e
envie seu protocolo com no mínimo dois meses de
antecedência ao inicio dos procedimentos!



Dúvidas Frequentes - Fluxo de Tramitação de Protocolos em CEUA

Aulas práticas de anatomia, necropsia e patologia
necessitam ser tramitadas na CEUA?
Não. O uso de cadáveres em aulas de anatomia segue outros
critérios, no qual a IES poderá receber doações de animais mortos
para uso em aulas práticas, obrigatoriamente acompanhados de
Termo de Doação do Tutor e Atestado e Óbito do animal, emitido
por Médico Veterinário e de acordo com a Resolução no 844, de 20
de setembro de 2006.

Projetos de pesquisa com envolvimento de cadáveres
devem ser encaminhados à CEUA?
Sim. O pesquisador submete à CEUA o projeto de pesquisa,
acompanhado do Termo de Doação do Tutor e Atestado e Óbito do
animal, emitido por Médico Veterinário e de acordo com a
Resolução no 844, de 20 de setembro de 2006.



Dúvidas Frequentes - Fluxo de Tramitação de Protocolos em CEUA

Os atendimentos ambulatoriais em clínicas e hospitais com a
presença de aluno devem ser tramitados na CEUA?
Não. Os hospitais e clínicas devem possuir um campo no Termo de
Atendimento, no qual dão ao tutor do animal a opção de autorizar, ou
não, a participação de aluno de graduação no atendimento e
procedimentos que serão realizados. Estes termos permanecem sob a
guarda do hospital/clínica, porém a IES deverá garantir que estão
sendo obtidos quando seus alunos estiverem envolvidos.

Aulas práticas programáveis e de campo devem ser tramitadas
em CEUA?
Sim. Sempre que existir uma programação antecipada de aula prática,
com a estimativa de alunos, animais e procedimentos envolvidos,
estas deverão ser encaminhadas para avaliação da CEUA. Exemplos:
cirurgias, castração, anestesia, semiologia, reprodução, entre outros.



Dúvidas Frequentes - Fluxo de Tramitação de Protocolos em CEUA

Aulas práticas de inspeção ou observacionais precisam ser
tramitados na CEUA?
Não. Aulas nas quais os alunos não participam ativamente dos
procedimentos e realizam somente a observação não necessitam ser
submetidas para avaliação da CEUA.

O que é considerado Biotério?
De acordo com o Art. 1º, item IV, da Resolução Normativa CONCEA n.
20, de 30 de dezembro de 2014, Biotério é a instalação na qual são
produzidos, mantidos ou utilizados animais para atividades de ensino
ou pesquisa científica, que deve possuir infraestrutura adequada para
atender aos requisitos ambientais, sanitários e de bem-estar animal
para aquela espécie. São exemplos: instalações de roedores e
lagomorfos, fazendas experimentais, canil, pocilga, baia, piquete,
curral, galpão, granja, tanque para peixes, etc.



Vínculo de IES à CEUA da Kroton

Para verificar se sua IES possui uma CEUA ou
está vinculada a uma das CEUAs da Kroton, você
deve entrar em contato com a Diretoria de
Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da
Kroton – DPGSS nos contatos abaixo:

coepe@kroton.com.br

(43) 3371-7931



Conheça as CEUAs da Kroton

CEUA PITÁGORAS UNOPAR
Protocolos KLS, Unidades Pitágoras-

UNOPAR e Universidade UNOPAR

CEUA ANHANGUERA-UNIDERP
Protocolos KLS, Unidades Anhanguera 
e Universidade Anhanguera-UNIDERP

CEUA UNIC 
Protocolos KLS, 

Unidades do grupo 
UNIC e Universidade 

de Cuiabá

CEUA UNIME
Protocolos KLS e 
Unidades UNIME 

http://www.pgsskroton.com.br/unopar/comite-animais.php
http://www.pgsskroton.com.br/uniderp/comite-animais.php
http://www.pgsskroton.com.br/unic/comite-animais.php
http://www.pgsskroton.com.br/comite-animais-unime.php


Amplie seus conhecimentos!

O Princípio dos 3Rs é um compromisso
assumido pela comunidade científica
mundial, em seguir os princípios sugeridos
por Russell-Burch (1959) de “redução,
substituição e refinamento” no uso de
animais.

Para saber mais clique na imagem.

Fantástico (27/10/2013): Pesquisas com
animais é crueldade ou não?

Para assistir clique na imagem.

https://www.nc3rs.org.uk/the-3rs
https://www.youtube.com/watch?v=-9u2W_8WlL4


Amplie seus conhecimentos!

Para conhecer o Instituto de Promoção e Pesquisa para a
Substituição da Experimentação Animal clique na imagem.

Livro "Experimentação animal: um obstáculo ao
avanço científico“ (Tomo editorial).

Lançado em outubro de 2015, o livro oferece uma
abordagem crítico-científica e epistemológica ao uso
de animais na pesquisa biomédica.Clique na imagem e leia a matéria sobre a

experiência da professora Júlia Matera, pioneira no
uso de técnicas substitutivas para ensino de cirurgia.

https://www.instituto1r.org/
http://www5.usp.br/106344/novos-metodos-substituem-uso-de-animais-vivos-no-ensino-da-veterinaria/
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