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PORTARIA FMVZ  47/2019, de 15 de outubro de 2019. 
 
 

 
O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo no uso de 
suas atribuições legais baixa a seguinte 
 

PORTARIA: 
 

Art. 1º A Congregação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo, em sessão de 9/11/2019 aprovou, por unanimidade de votos, o Regimento 
Interno da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), anexa a esta Portaria. 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

disposições em contrário. 
 

São Paulo, 15 de outubro de 2019. 

 

José Soares Ferreira Neto 
Diretor 
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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (CEUA/FMVZ-USP) 

 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO E FINALIDADES 

 
Art. 1° A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA - FMVZ/USP) é uma Comissão 

Assessora da Congregação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 
Paulo (FMVZ/USP). 

 
Art. 2° A CEUA - FMVZ/USP tem por finalidade nortear e regulamentar os fundamentos 

da utilização ética e racional dos animais nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 
monitorar as Instalações animais desta Faculdade, de acordo com a legislação vigente do Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV), e demais normas pertinentes. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA 

 
Art. 3° A CEUA - FMVZ/USP terá a seguinte constituição: 
 
I - um representante docente de cada Departamento, indicado pelo Conselho 
Departamental e homologado pela Congregação, com mandato de três anos, 
permitindo-se reconduções e renovando-se, anualmente, um terço destes 
representantes; 
 
II - dois representantes discentes, sendo um de graduação e outro de pós-graduação, 
eleitos pelos seus pares, com mandato de um ano, permitidas reconduções; 
 
III - um representante de Entidade de Proteção Animal, legalmente constituída e 
estabelecida no país, indicado por esta CEUA e homologado pela Congregação, com 
mandato de um ano, permitidas reconduções; 
 
IV - até três representantes da Sociedade Civil ou de profissionais das ciências exatas 
e humanas, indicados por esta CEUA e homologado pela Congregação, com mandato 
de um ano, permitidas reconduções;  
 

mailto:atacfmvz@usp.br
http://www.fmvz.usp.br/


   
  
 

 

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87  
Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira - São Paulo/SP – Brasil   

CEP 05508-270  |  Tel. +55 11 3091-7671/8358/0904 
atacfmvz@usp.br  |  http://www.fmvz.usp.br/ 

 
 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Medicina Veterinária Zootecnia 

V - um Biólogo devidamente inscrito e ativo no seu Conselho de classe, conforme 
previsto pelo CONCEA; 
 
VI - um represente dos Médicos Veterinários Responsáveis Técnicos (RTs) de biotérios 
da FMVZ-USP. 
 

Parágrafo único. Juntamente com os membros titulares deverão ser indicados os respectivos 
suplentes dos representantes dos docentes de cada Departamento, dos representantes dos discentes 
e dos RT. 

 
Art. 4º O membro titular, quando impedido de comparecer na reunião, deverá 

justificar a ausência e ser substituído pelo seu suplente. 
 

§1° O membro titular que faltar a três reuniões consecutivas, será desligado, devendo ser indicado 
outro representante; 
 
§2° O membro titular afastado por período igual ou superior a três reuniões ordinárias deverá ser 
substituído, e eventualmente reconduzido no seu retorno. 

 
Art. 5º A Congregação elegerá o Coordenador dentre os professores Titulares desta 

FMVZ, cabendo à CEUA - FMVZ/USP eleger o Vice-Coordenador dentre seus membros titulares, das 
categorias docente e RT. 

 
Parágrafo único. Os mandatos de Coordenador e Vice-Coordenador serão de dois anos, permitidas 
reconduções. 

 
Art. 6º Compete a CEUA - FMVZ/USP: 
 
I- deliberar segundo a legislação vigente que dispõe sobre a utilização de animais em 
atividades didáticas e científicas; 
 
II - desempenhar papel deliberativo e educativo, e fomentar a reflexão ética sobre as 
atividades envolvendo animais; 
 
III - elaborar pareceres sobre os protocolos de pesquisa ou ensino envolvendo animais, 
considerando a relevância do propósito acadêmico, o bem-estar, o respeito e a 
proteção do animal;  
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IV - emitir certificados embasados nos pareceres favoráveis sobre os protocolos de 
pesquisa, ensino ou extensão; 
 
V - incentivar, sempre que possível, a utilização de técnicas alternativas que 
substituam, reduzam ou refinem o uso de animais; 
 
VI - manter os cadastros atualizados dos protocolos de pesquisa e de ensino aprovados 
por esta CEUA; 
 
VII - informar aos órgãos cabíveis a alteração na composição de seus membros; 
VIII - monitorar as Instalações animais e as atividades desenvolvidas por meio de 
programas de inspeção e acompanhamento dos registros individuais das atividades 
com animais, em andamento. 
 

 
CAPÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS 
 

Art. 7º Todos os protocolos de pesquisa, de ensino e de extensão que empreguem 
animais vertebrados no âmbito da FMVZ/USP devem ser cadastrados nesta CEUA para avaliação. 

 
§1º Os protocolos aprovados receberão o certificado da CEUA; 
 
§2º Os protocolos só poderão ser iniciados e conduzidos após a devida aprovação desta CEUA; 
 
§3º Protocolos de pesquisa vinculados a alunos de pós-graduação da FMVZ/USP e que serão 
conduzidos total ou parcialmente em outra Instituição de Ensino ou de Pesquisa deverão ser 
apreciados e aprovados pela CEUA de ambas as Instituições envolvidas. 

 
Art. 8º Protocolos de pesquisa e de ensino que envolvam amostras biológicas devem 

ser submetidos à apreciação desta CEUA, acompanhados da comprovação da origem destas amostras. 
 
Art. 9º Protocolos que envolvam coleta de dados com seres humanos, seja qual for sua 

metodologia (testes, observação, entrevistas, questionários) devem ser submetidos ao Sistema 
CEP/CONEP (Comitê de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Ética em Pesquisa), por meio da 
Plataforma Brasil, e cópia do comprovante de aprovação deve ser encaminhado a esta CEUA. 

 
Art. 10. Os protocolos de pesquisa ou de ensino submetidos para apreciação por esta 

CEUA devem ser acompanhados, respectivamente, do projeto de pesquisa ou do plano de aula, bem 
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como do Formulário CONCEA devidamente preenchido e do Termo de Compromisso assinado. Na 
dependência do projeto ou do plano de aula, são também necessários: 

 
I - autorização da SISBIO (Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade), 
para animais silvestres; 
 
II - autorização da CIBio/CTNBio (Comissão Interna de Biossegurança/Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança), para organismos geneticamente modificados; 
 
III - termo de autorização do Proprietário, ou do responsável pela fazenda, granja ou 
afins, para realização de atividades com animais de seu rebanho; 
 
IV - termo de autorização da Unidade de Pesquisa ou Campus para utilização dos 
animais sob sua tutela, indicando o número de controle patrimonial; 
 
V - TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) adequado ao projeto; 
 
VI - termo de doação do cadáver ou da amostra biológica, inclusive do material oriundo 
de castração eletiva; 
 
VII - termo de autorização de uso de cadáveres, amostras biológicas e dados de 
prontuários, fornecido pelo responsável do Serviço Veterinário da Unidade;  
 
VIII - termo de doação de material oriundo de matadouro ou frigorífico firmado pelo 
Responsável Técnico do local; 
 
IX - comprovante que os animais inoculados com patógenos estão alojados em 
condições de biossegurança adequados;  
 
X - nota fiscal de compra de animais ou material biológico. 
 

§1° Nos protocolos de ensino, no plano de aula deve constar a justificativa referente ao uso de animais 
para atingir os objetivos didáticos propostos e os motivos pelos quais não podem ser substituídos por 
métodos alternativos, bem como o número mínimo e máximo de animais a ser utilizado por aluno e o 
número máximo de vezes que cada animal será utilizado; 
 
§2º No caso de material oriundo de pacientes atendidos no Hovet da FMVZ/USP, o Termo de ciência e 
reponsabilidade assinado pelo responsável no momento de abertura do prontuário substituirá o 
Termo de autorização ou doação para os projetos de pesquisa; 
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§3º No caso de doação de cadáver, tanto para uso em ensino quanto em pesquisa, o Termo de doação 
deverá ser devidamente assinado pelo proprietário ou responsável. 

 
Art. 11. Esta CEUA deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, emitir o parecer inicial 

relativo ao protocolo encaminhado para avaliação. 
 

§1º Implicará no cancelamento do protocolo a pendência não respondida no prazo de 90 dias após a 
emissão do parecer; 
 
§2º Será emitido um certificado provisório para os protocolos de aula, pesquisa ou extensão que 
demandem a apresentação de documentação comprobatória prevista no art. 10 deste Regimento. O 
protocolo permanecerá pendente e o certificado de aprovação será emitido após a apresentação dos 
mesmos. 

 
Art. 12. Os protocolos de ensino que envolvam aulas práticas que fazem uso de 

animais receberão o Certificado de aprovação com vigência de até cinco anos. 
 
Art. 13. Os TCLEs devidamente preenchidos e obtidos durante a execução do protocolo 

aprovado pela CEUA deverão estar devidamente assinados e permanecer sob guarda do pesquisador 
responsável, pelo prazo de no mínimo cinco anos.  

 
Art. 14. Esta CEUA poderá, a qualquer momento, solicitar parecer a consultores ad 

hoc, bem como esclarecimentos presenciais ao responsável pelo protocolo. 
 
Art. 15. Qualquer alteração em protocolo de pesquisa, de ensino e de extensão 

anteriormente aprovado deverá ser encaminhada à CEUA para apreciação, devidamente justificada no 
Sistema.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇOES DOS MEMBROS 

 
Art. 16. Os membros da CEUA - FMVZ/USP, no exercício de suas atribuições, deverão 

ter independência e autonomia na tomada de decisões e deverão: 
I - manter, sob caráter confidencial, as informações recebidas; 
 
II - isentar-se de qualquer tipo de pressão, por parte de superiores hierárquicos, bem 
como pelos interessados no protocolo; 
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III - não se submeter a conflitos de interesses;  
 
IV  - isentarem-se de qualquer outro tipo de vantagens pessoais ou de grupo, 
resultantes de suas atividades;  
 
V - isentar-se da tomada de decisão, quando diretamente envolvidos em um projeto 
em avaliação. 
 
Art. 17. No que concerne às deliberações de competência desta CEUA, não será 

aplicada a hierarquia funcional entre os membros da Comissão tendo todos, igualmente, poder 
decisório e de igual peso, inclusive, na quantificação ou qualificação dos votos, cabendo ao 
Coordenador, no caso de empate, o voto de qualidade. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 1º A CEUA - FMVZ/USP deverá submeter à apreciação da Congregação da 
FMVZ/USP relatório anual das atividades desenvolvidas. 

 
Art. 2º  A CEUA - FMVZ/USP deverá encaminhar anualmente ao CONCEA, por meio do 

Sistema CIUCA (Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais), relatório das atividades 
desenvolvidas. 
 

CAPÍTULO VI 
DA DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

 
Art. 1º Os responsáveis pelas disciplinas de graduação e de pós-graduação desta 

FMVZ, que utilizem animais ou material biológico, terão o prazo de 45 dias para cadastro, ou 60 dias 
para recadastramento, por meio de seu código e título, trazendo anexado o plano de cada aula prática 
que compõe a disciplina, detalhando todos os procedimentos que envolvam animais vivos, cadáveres 
ou material biológico, além dos demais documentos previstos no art. 10 deste Regimento. 
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