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COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DO IAM (CEUA/IAM)
ORIENTAÇÕES

Os projetos que utilizam animais devem ser submetidos à análise da Comissão de
Ética do Uso de Animais (CEUA). O objetivo da CEUA é garantir que a manipulação
dos animais esteja de acordo com os princípios éticos da experimentação animal,
incluindo a Lei nº 11.794/2008, Decreto n. 6.899/2009 e as recomendações do
CONCEA, Canadian Concil on Animal Care in Science, American Association for
Laboratory Animal Science e Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. O Instituto
Aggeu Magalhães/Fiocruz PE dispõe de uma CEUA para possibilitar a avaliação e
aprovação de projetos que se enquadrem dentro dos preceitos éticos, humanitário e
científico.
SUBMISSÃO DE PROJETOS
− Para submissão de projetos na CEUA, deverão ser encaminhados à comissão os
seguintes itens a serem avaliados:
1. Carta de encaminhamento de projeto à CEUA (modelo disponível);
2. Solicitação de licença de projeto preenchida (modelo disponível);
3. Carta de anuência da Direção do IAM (modelo disponível);
4. Declaração de compromisso para envio de relatórios parciais e final do
projeto (modelo disponível);
5. Certificado de Qualidade em Biossegurança para projetos com uso de
animais geneticamente modificados (quando se aplica);
6. Currículo Lattes do(a) Coordenador(a) do projeto.
-O

envio dos arquivos deverá seguir as recomendações listadas abaixo:
a. Toda a documentação deverá ser enviada exclusivamente pelo(a)
COORDENADOR(A) do projeto via e-mail (ceua@cpqam.fiocruz.br)
copiando no email TODOS OS MEMBROS da equipe da proposta do
projeto.
b. Todos os documentos devem estar em formato PDF, com a permissão de
uso dos recursos "copiar" e "colar" em qualquer palavra ou trecho do texto.
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Os documentos que necessitarem de assinatura devem ser assinados,
carimbados

e

anexados.

Os

documentos

podem

ser

assinados

eletronicamente.
c. O protocolo de recebimento com a numeração CEUA e confirmação da
submissão será enviado pela Secretaria CEUA ao(à) Coordenador(a) do
projeto via e-mail.
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