
 

 

 

Itajubá, 01 de abril de 2022 

 

Orientação Técnica nº 01/2022/CEUA/FMIT 

 

Orientação Técnica nº 001/2022/CEUA/FMIT estabelece recomendações sobre a 

utilização de animais em pesquisa e ensino da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT) 

Esta Orientação Técnica apresenta os seguintes assuntos: 

- Submissão de protocolos e solicitação de parecer; 

- Curso de capacitação para atividades no Biotério; 

- Fluxograma de Submissão de protocolos de pesquisa à CEUA. 

- Parecer Consubstanciado 

 

1. Submissão de protocolos e solicitação de parecer: 

A CEUA – FMIT somente apreciará, protocolos para uso de animais para fins científicos 

ou didáticos, apresentada pelo Pesquisador Responsável. Entende-se como Pesquisador 

Responsável, o profissional que é membro docente vinculado a Faculdade de Medicina 

de Itajubá (FMIT). 

A submissão do protocolo de ensino ou pesquisa deverá ser encaminhado pelo 

Pesquisador Responsável para o e-mail ceua@fmit.edu.br. São documentos críticos para 

análise da CEUA: 

- Folha de Rosto (devidamente preenchida e assinada pela autoridade máxima da 

instituição e pelo pesquisador (a) responsável; 

- Protocolo de submissão de projetos para uso de animais; 

- Comprovação técnica de competências e habilidades para atividades no biotério 

(Certificado do Curso de Capacitação). 

A tramitação de documentos, solicitações, dúvidas e demais informações deverão ser 

realizadas via e-mail institucional ceua@fmit.edu.br. 

 

2. Curso de capacitação para a realização de atividades no Biotério: 

É obrigatória a apresentação de certificação de Curso de Capacitação para uso de animais 

para a submissão de projetos para fins científicos ou didáticos, juntamente com os demais 

documentos. Conforme resolução do CONCEA/MCTI N.49, de 7 de maio de 2021, há 

obrigatoriedade de capacitação de pessoal envolvido em atividades de ensino e pesquisa  
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científica que utilizam animais. o Biotério Central da Faculdade de Medicina de Itajubá, 

oferece semestralmente Curso de Capacitação de Pesquisadores e Orientadores para uso 

de Animais no Biotério. O curso é voltado aos discentes e docentes da FMIT que realizam 

o manuseio dos animais para fins de ensino e/ou pesquisa. 

 

3. Fluxograma de Submissão de protocolos de pesquisa à CEUA: 

O fluxograma a seguir apresenta o processo de submissão de protocolos submetidos à 

CEUA-FMIT: 

 

 

4. Parecer Consubstanciado:  

Um parecer consubstanciado será emitido após análise e deliberação do colegiado que 

compõe a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). O parecer será enviado ao 

pesquisador responsável em até 10 dias úteis após a realização da reunião ordinária.  


