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RESOLUÇÃO No 030, de 20 de junho de 2011. 
 
 

Modifica e Reedita a Resolução/CONSU nº 024, de 
24/04/2006, que Cria a Comissão de Ética no Uso de 
Animais da UFSJ, estabelece suas competências e 
dá outras providências. 

 
 
 O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e na forma do que 
dispõe o art. 24, incisos II, III, VII e XII e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC 2.684, 
de 26 de setembro de 2003, e considerando o Parecer no 055 de 20/06/2011 deste mesmo 
Conselho; 
 
  
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Criar a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 
Federal de São João del-Rei (CEUA-UFSJ) para tratar das questões éticas no uso de 
animais em projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFSJ e julgar os casos de 
infração ao Código de Ética em seu âmbito de competência. 
 
 Art. 2º Compõem a CEUA-UFSJ: 
 
 I – um docente representante de cada unidade acadêmica que faz uso da 
experimentação animal em suas pesquisas; 
 II – um docente representante do Biotério da UFSJ, que não seja o mesmo 
especificado no inciso I; 
 III – dois técnicos administrativos, ligados a pesquisa ou ensino que 
envolva experimentação animal; 
 IV – um representante do CODEMA de São João del-Rei e, na falta deste, 
do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); 
 V – um representante da EPAMIG; 
 VI – dois discentes da pós-graduação indicados pelo órgão representativo 
dos estudantes e, na falta deste órgão, eleito por seus pares; 
 VII – um representante das Sociedades Protetoras de Animais, legalmente 
estabelecidas no país. 
 
 § 1º os membros da CEUA devem ser cidadãos brasileiros de reconhecida 
competência e notório saber, de nível superior, graduado ou pós-graduado, e com 
destacada atividade profissional em áreas relacionadas ao escopo da Lei nº 11.794, de 
08/10/2008, ou outra que venha a substituí-la. 
 
 § 2º A CEUA-UFSJ deve possuir em sua composição, obrigatoriamente, 
um médico veterinário e um biólogo. 
 
 § 3º O Coordenador da CEUA-UFSJ pode convidar consultor ad hoc para 
emitir parecer e comparecer à reunião da CEUA-UFSJ, em assunto a respeito do qual 
não haja em sua composição membro com competência para manifestar-se. 
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 § 4º Caso a contratação de consultor ad hoc externo implicar em ônus para 
a UFSJ, cabe à Pró-Reitoria de Pesquisa autorizá-lo. 
 
 § 5º Os servidores de que tratam os incisos I, II e III deste artigo e o 
representante do órgão especificado no inciso VII são indicados pelo Reitor e aprovados 
pelo Conselho Universitário. 
 
 § 6º O Reitor deve solicitar aos órgãos especificados nos incisos IV, V, e VI 
a indicação dos respectivos representantes. 
 
 § 7º O mandato dos membros da CEUA-UFSJ é de 02 (dois) anos, sendo 
permitida a recondução ou a reeleição, conforme o caso. 
 
 § 8º Nenhum membro da CEUA-UFSJ pode ocupar cargo de confiança do 
Reitor. 
 
 § 9º Todos os membros da CEUA-UFSJ devem possuir seus respectivos 
suplentes. 
 
 Art. 3º Compete à CEUA-UFSJ: 
 
 I – examinar previamente os procedimentos de ensino, pesquisa e 
extensão a serem realizados na UFSJ, desde que envolvam animais, para determinar 
sua compatibilidade com a legislação aplicável; 
 II – cumprir e fazer cumprir, no limite de suas atribuições, o disposto nas 
leis vigentes e nas demais aplicáveis à utilização de animais para ensino, pesquisa e 
extensão; 
 III – estimular, monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que 
substituam a utilização de animais em ensino, pesquisa e extensão; 
 IV – estabelecer e rever, periodicamente, normas técnicas para instalação 
de biotérios e de laboratórios de experimentação animal, bem como as condições de 
manejo em tais instalações; 
 V – encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa uma cópia dos projetos de 
pesquisa e de seus respectivos pareceres; 
 VI – aprovar os protocolos de pesquisa envolvendo animais e o uso de 
animais em atividades de ensino e extensão; 
 VII – revisar todos os protocolos de pesquisa e de atividades de ensino e 
extensão envolvendo experimentação animal, cabendo-lhe a responsabilidade primária 
pelas decisões sobre os procedimentos éticos da experimentação animal a ser 
desenvolvida na UFSJ; 
 VIII – emitir parecer, consubstanciado por escrito, no prazo de 30 (trinta) 
dias, identificando com clareza o projeto, documentos estudados e data de revisão de 
cada protocolo, de modo a garantir e resguardar os princípios éticos em experimentação 
animal e evitar maus tratos a animais; 
 IX – expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem 
necessários junto a órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos e 
outros; 
 X – manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução 
de suas tarefas e arquivamento do protocolo completo, que fica à disposição das 
autoridades sanitárias; 
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 XI – verificar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios finais, 
emitidos pelo pesquisador ou professor responsável; 
 XII – receber, de qualquer parte, denúncias de abusos ou notificação sobre 
fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, decidindo pela 
continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa ou da atividade de ensino e 
extensão, exigindo, se necessário, a adequação do protocolo para experimentação 
animal; 
 XIII – requerer instauração de sindicância à Reitoria em caso de denúncias 
de irregularidades de natureza ética em projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, 
que envolvam a utilização de animais, e de inobservância de decisões da CEUA-UFSJ 
por parte do pesquisador responsável pela pesquisa e, havendo comprovação, 
comunicar aos órgãos competentes; 
 XIV – manter comunicação regular e permanente com a Sociedade 
Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL); 
 XV – elaborar e modificar o seu regimento interno, no qual define sua 
dinâmica de funcionamento, para aprovação pelo Conselho Universitário; 
 XVI – solicitar da SBCAL orientação, caso não haja consenso sobre um 
determinado protocolo de pesquisa e de atividade de ensino e extensão; 
 XVII – desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão 
em torno da ética na pesquisa e nas atividades de ensino e extensão, seja: 

a) promovendo programas de formação inicial e educação continuada de seus 
membros, assim como a dos pesquisadores e professores da UFSJ; 

b) orientando pesquisadores e professores na elaboração de projetos, tendo em 
vista seus aspectos éticos e, especialmente, na preparação do protocolo para 
experimentação animal; 

 XVIII – analisar, mediante solicitação oficial, protocolos de outras 
instituições conveniadas com a UFSJ; 
 XIX – solicitar a paralisação da pesquisa ao pesquisador e da atividade de 
ensino e extensão ao professor, bem como notificar internamente e à instituição 
financiadora, quando for o caso, se constatada qualquer situação que extrapole os 
limites do protocolo aprovado, na execução de um procedimento de pesquisa ou de 
atividade de ensino e extensão, até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis; 
 XX – estabelecer intercâmbios com outras CEUAs. 
 
 § 1º A falta de documentos nos protocolos impossibilita a análise ética por 
parte da CEUA-UFSJ, ficando, portanto, condicionada a análise do protocolo para fins 
de aprovação da execução do projeto de pesquisa e da atividade de ensino e extensão 
ao completo atendimento da documentação. 
 
 § 2º A CEUA-UFSJ pode propor alterações na metodologia da pesquisa e 
nos métodos de aula para atender aos princípios éticos de proteção dos animais, sem 
cujo atendimento por parte do pesquisador ou professor responsável o protocolo não 
pode ser aprovado. 
 
 § 3º Os documentos referentes aos protocolos de pesquisa e de atividade 
de ensino e extensão devem ser mantidos em arquivo pelo período mínimo de 5 (cinco) 
anos, contados a partir do encerramento do estudo. 
 
 § 4º A falta dos relatórios finais do pesquisador ou professor responsável 
impede o protocolo de nova pesquisa ou de nova atividade de ensino e extensão até 
que a inadimplência seja sanada. 
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 § 5º Os projetos que estiverem sendo realizados em desacordo com o 
protocolo aprovado devem ser suspensos pela CEUA-UFSJ. 
 
 § 6º Uma vez aprovado o protocolo, a CEUA-UFSJ passa a ser co-
responsável no que se refere aos aspectos éticos da pesquisa ou atividade de ensino e 
extensão. 
 
 § 7º Uma vez aprovado o protocolo, o pesquisador ou professor 
responsável se torna obrigado a notificar a CEUA-UFSJ sobre quaisquer alterações ou 
acidentes durante o desenvolvimento dos projetos. 
 
 Art. 4º O Coordenador e o Vice-coordenador da CEUA-UFSJ são indicados 
pelo Reitor e a indicação é aprovada pelo Conselho Universitário, entre seus membros 
docentes, para um mandato de 02 (dois) anos, não sendo permitida a recondução. 
 
 Art. 5º O Coordenador deve comunicar à Sociedade Brasileira de Ciência 
de Animais de Laboratório (SBCAL) a instituição da CEUA-UFSJ. 
 
 Art. 6º Nenhum membro da CEUA-UFSJ poderá participar de deliberação 
que envolva protocolo de pesquisa ou de atividade de ensino e extensão na qual estiver 
envolvido diretamente, devendo, quando isto ocorrer, retirar-se da sala enquanto 
perdurarem as discussões e decisões sobre o protocolo de seu interesse. 
 
 Parágrafo único. Quando ocorrer o impedimento referido no caput deste 
artigo, o membro poderá ser substituído pelo suplente, desde que este não participe 
direta ou indiretamente do referido projeto. 
 
 Art. 7º Além de outras medidas disciplinares cabíveis, perde o mandato o 
membro que desrespeitar o disposto no § 1º do art. 2º da Resolução nº 016/CONSU de 
27 de março de 2006 ou que traficar influência a favor de projeto próprio ou de terceiro. 
 
 Art. 8º As atividades dos membros da CEUA-UFSJ têm precedência em 
relação a outras que realizar, exceto quanto às dos Conselhos Superiores. 
 
 Art. 9º Fica expressamente vedada a divulgação do nome do relator de 
processos. 
 
 Art. 10. A instalação das reuniões da CEUA-UFSJ se dá com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros. 
 
 § 1º As discussões e votações em processos que submetem protocolo de 
pesquisa ou de atividade de ensino e extensão devem ser realizadas em regime 
fechado, de absoluto sigilo. 
 
 § 2º As deliberações da CEUA-UFSJ são tomadas por maioria simples dos 
membros presentes. 
 
 § 3º A decisão ou revisão de cada protocolo de pesquisa ou de atividade 
de ensino e extensão deve culminar com seu enquadramento em uma das seguintes 
categorias: 
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a) aprovado; 
b) com pendência: quando o órgão considera o protocolo como aceitável, porém 

identifica determinados problemas no protocolo, ou no formulário do 
consentimento, quando for o caso, e recomenda uma revisão específica ou 
solicita uma modificação ou informação relevante, que deve ser atendida em 
até 60 (sessenta) dias pelo pesquisador ou professor responsável; 

c) retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece pendente; 
d) não aprovado; 
e) arquivado: quando o pesquisador ou professor responsável manifesta 

desistência do projeto, antes do prazo de 60 dias citado no item b. 
 
 Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 12. Revogam-se as Resoluções/CONSU nº 024, de 24 de abril de 
2006, e nº 033, de 5 de outubro de 2009. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 20 de junho de 2011. 
 
 
 
 
 

Prof. HELVÉCIO LUIZ REIS 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 22/06/2011. 


