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1. Material de Apoio 
 

Antes de realizar o preenchimento dos formulários, orientamos aos pesquisadores consultarem os 

guias, os artigos, os informes e as recomendações na página da CEUA (https://ceua.unifesp.br/), 

no menu “Material de Apoio”. 

 

 

https://ceua.unifesp.br/
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2. Cadastro de um Projeto Novo no 
Sistema da CEUA 
 

a) Acessar o Sistema da CEUA através do site: http://ceua.sirpp.unifesp.br/ 

b) Selecionar a aba “Formulários”. 

c) Clicar em “Projetos envolvendo animais vertebrados”. 

 

 

 

d) Será aberta uma nova página com os formulários a serem preenchidos. 

 

 

 

ATENÇÃO: antes de iniciar o preenchimento dos formulários, verifique o Pesquisador 

Responsável está de acordo com o objetivo acadêmico do Projeto (Capítulo 3, página 6).

http://ceua.sirpp.unifesp.br/
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3. Objetivo Acadêmico 
 

A primeira parte do Formulário 1 deve ser preenchido pelo Pesquisador Responsável de acordo 

com o Objetivo Acadêmico a seguir: 

 

a) Iniciação Científica/Mestrado/Doutorado/Especialização: 

i. Os dados do Professor/Orientador devem ser inseridos como Pesquisador Responsável. 

ii. No campo “Equipe/Área destinada aos colaboradores”, os dados do Orientador devem ser 

inseridos novamente e a função “Orientador” deve ser selecionada. 

iii. Os dados do Aluno devem ser colocados no campo “Equipe/Área destinada aos 

colaboradores” e a função “Executante” deve ser selecionada.  

 
b) Pós-Doutorado: 

i. Os dados do Supervisor devem ser inseridos como Pesquisador Responsável. 

ii. No campo “Equipe/Área destinada aos colaboradores”, os dados do Supervisor devem ser 

inseridos novamente e a função “Orientador” deve ser selecionada. 

iii. Os dados do pesquisador de Pós-Doutorado devem ser colocados no campo “Equipe/Área 

destinada aos colaboradores” e a função “Executante” deve ser selecionada.  

 
c) Não envolvem obtenção de título acadêmico ou Integrado/Guarda-Chuva: 

i. Os dados do Professor/Orientador ou Supervisor devem ser inseridos como Pesquisador 

Responsável. 

ii. No campo “Equipe/Área destinada aos colaboradores”, os dados do Professor/Orientador 

ou Supervisor devem ser inseridos novamente e a função “Orientador” deve ser 

selecionada. 

iii. Os dados de cada membro da equipe devem ser colocados no campo “Equipe/Área 

destinada aos colaboradores” com suas respectivas funções.  

 
d) Ensino (Aula Prática) ou Treinamento: 

i. Os dados do Professor responsável pela Disciplina ou Treinamento devem ser inseridos no 

campo do Pesquisador Responsável. 

ii. No campo “Equipe/Área destinada aos colaboradores”, os dados do Professor devem ser 

inseridos novamente e a função “Orientador” deve ser selecionada. 

iii. Os dados do(s) Colaborador(es) que auxiliará(ão) o professor devem ser inseridos no 

campo “Equipe/Área destinada aos demais colaboradores” e a função “Executante” deve 

ser selecionada
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4. Preenchimento dos Formulários 
 

4.1. Formulário 1 
 
ATENÇÃO: Antes de iniciar o preenchimento deste formulário, verifique se o Pesquisador 

Responsável está de acordo com o objetivo acadêmico (Capítulo 3, página 6). 
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ATENÇÃO 
 
Atenção para o preenchimento dos seguintes campos do Formulário 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencher com o CPF do Professor/Orientador ou Supervisor 

Atenção: ao salvar o Formulário 1, a senha gerada do projeto será do Professor/Orientador.  

Para o aluno ter acesso, consultar o tópico 5.4 (Permissão de Acesso), página 58. 

Preencher o CV Lattes no formato 

http://lattes.cnpq.br/XXXXXXXXXX 

Experiência e Treinamento: Informar com a unidade de tempo. 

Por exemplo: X anos, Y meses ou Z horas. Não digitar apenas o número. 
 

Tempo de Experiência: referente ao tempo de atuação na área do pesquisador. 

Tempo de Treinamento: referente ao tempo de treinamento com animais supervisionado por 

um profissional experimente e/ou curso prático/teórico realizado em uma institução. 

Objetivo Acadêmico: Selecionar a opção conforme a proposta acadêmica do projeto:  

Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado, Livre-docência, 

Projeto Integrado/Guarda-chuva, Não envolve obtenção de título acadêmico. 



Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA - UNIFESP 

Rua Botucatu, 740 - 2º andar - São Paulo/SP - CEP 04023-062 - Tel: (11) 5576-4848 - VOIP 1239 
9 

 

 

4.1.1. Iniciação Científica 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Para projetos de Iniciação Científica, os campos devem ser preenchidos com os dados do 

Professor/Orientador. 

ATENÇÃO: o campo “Objetivo Acadêmico” deve ser “Graduação”. 
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Na seção “Área destinada aos Alunos/Colaboradores/Técnicos/Outros”, clicar no botão  

para abrir novo campo de preenchimento dos membros da equipe. 

 

 

Para incluir mais membros na equipe, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

 

ORIENTADOR 
 

Preencher novamente com os dados do Professor/Orientador e no campo “Função”, selecionar 

a opção “Orientador”. 
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ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Preencher com os dados do Aluno de Graduação e no campo “Função”, selecionar a opção 

“Executante”. 

 

 

 

 

DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 

Preencher com os dados do Membro da Equipe e no campo “Função”, selecionar conforme 

atividade a ser desenvolvida no projeto.  
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4.1.2. Mestrado 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 

Para projetos cujo objetivo acadêmico é a obtenção do título de Mestrado, os campos devem ser 

preenchidos com os dados do Professor/Orientador. 

ATENÇÃO: o campo “Objetivo Acadêmico” deve ser “Mestrado”. 
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Na seção “Área destinada aos Alunos/Colaboradores/Técnicos/Outros”, clicar no botão  

para abrir novo campo de preenchimento dos membros da equipe. 

 

 

Para incluir mais membros na equipe, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

 

ORIENTADOR 
 

Preencher novamente com os dados do Professor/Orientador e no campo “Função”, selecionar 

a opção “Orientador”. 
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ALUNO DE MESTRADO 
 

Preencher com os dados do Aluno de Mestrado e no campo “Função”, selecionar a opção 

“Executante”. 

 

 

 

 

DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 

Preencher com os dados do Membro da Equipe e no campo “Função”, selecionar conforme 

atividade a ser desenvolvida no projeto.  
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4.1.3. Doutorado 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 

Para projetos cujo objetivo acadêmico é a obtenção do título de Doutorado, os campos devem 

ser preenchidos com os dados do Professor/Orientador. 

ATENÇÃO: o campo “Objetivo Acadêmico” deve ser “Doutorado”. 
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Na seção “Área destinada aos Alunos/Colaboradores/Técnicos/Outros”, clicar no botão  

para abrir novo campo de preenchimento dos membros da equipe. 

 

 

Para incluir mais membros na equipe, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

 

ORIENTADOR 
 

Preencher novamente com os dados do Professor/Orientador e no campo “Função”, selecionar 

a opção “Orientador”. 
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ALUNO DE DOUTORADO 
 
Preencher com os dados do Aluno de Doutorado e no campo “Função”, selecionar a opção 

“Executante”. 

 

 

 

 

DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 

Preencher com os dados do Membro da Equipe e no campo “Função”, selecionar conforme 

atividade a ser desenvolvida no projeto.  
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4.1.4. Pós-Doutorado 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 

Para projetos cujo objetivo acadêmico é o Pós-Doutorado, os campos devem ser preenchidos 

com os dados do Supervisor. 

ATENÇÃO: o campo “Objetivo Acadêmico” deve ser “Pós-doutorado”. 
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Na seção “Área destinada aos Alunos/Colaboradores/Técnicos/Outros”, clicar no botão  

para abrir novo campo de preenchimento dos membros da equipe. 

 

 

Para incluir mais membros na equipe, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

 

SUPERVISOR 
 

Preencher novamente com os dados do Professor/Supervisor e no campo “Função”, selecionar 

a opção “Orientador”. 
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PÓS-DOUTORANDO 
 
Preencher com os dados do Pesquisador de Pós-doutorado e no campo “Função”, selecionar a 

opção “Executante”. 

 

 

 

 

DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 

Preencher com os dados do Membro da Equipe e no campo “Função”, selecionar conforme 

atividade a ser desenvolvida no projeto.  
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4.1.5. Especialização 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 

Para projetos cujo objetivo acadêmico é a Especialização, os campos devem ser preenchidos 

com os dados do Professor/Orientador/Supervisor. 

ATENÇÃO: o campo “Objetivo Acadêmico” deve ser “Especialização”. 
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Na seção “Área destinada aos Alunos/Colaboradores/Técnicos/Outros”, clicar no botão  

para abrir novo campo de preenchimento dos membros da equipe. 

 

 

Para incluir mais membros na equipe, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

 

PROFESSOR / ORIENTADOR / SUPERVISOR 
 

Preencher novamente com os dados do Professor/Orientador/Supervisor e no campo 

“Função”, selecionar a opção “Orientador”. 
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ALUNO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 
Preencher com os dados do Aluno de Especialização e no campo “Função”, selecionar a opção 

“Executante”. 

 

 

 

 

DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 

Preencher com os dados do Membro da Equipe e no campo “Função”, selecionar conforme 

atividade a ser desenvolvida no projeto.  
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4.1.6. Projeto Integrado/Guarda-chuva 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 

Em projetos temáticos ou aqueles que abarquem diversos subprojetos, os campos devem ser 

preenchidos com os dados do Professor/Orientador ou Supervisor. 

ATENÇÃO: o campo “Objetivo Acadêmico” deve ser “Projeto Integrado/Guarda-chuva”. 
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Na seção “Área destinada aos Alunos/Colaboradores/Técnicos/Outros”, clicar no botão  

para abrir novo campo de preenchimento dos membros da equipe. 

 

 

Para incluir mais membros na equipe, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

 

ORIENTADOR/SUPERVISOR 
 

Preencher novamente com os dados do Profesor/Orientador ou Supervisor e no campo 

“Função”, selecionar a opção “Orientador”. 
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DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 

Preencher com os dados do Membro da Equipe e no campo “Função”, selecionar conforme 

atividade a ser desenvolvida no projeto.  

No campo “Observações”, descrever as respectivas responsabilidades de cada membro da 

equipe. 
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4.1.7. Ensino ou Treinamento 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
 

Em projetos cuja finalidade seja Ensino (Aula Prática) ou Treinamento, os campos devem ser 

preenchidos com os dados do Professor. 

ATENÇÃO: o campo “Objetivo Acadêmico” deve ser “Não envolve obtenção de título”. 
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Na seção “Área destinada aos Alunos/Colaboradores/Técnicos/Outros”, clicar no botão  

para abrir novo campo de preenchimento dos membros da equipe. 

 

 

Para incluir mais membros na equipe, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 
 

ORIENTADOR/SUPERVISOR 
 

Preencher novamente com os dados do Professor Responsável pela Aula/Treinamento e no 

campo “Função”, selecionar a opção “Orientador”. 
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DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 

Preencher com os dados do Membro da Equipe e no campo “Função”, selecionar conforme 

atividade a ser desenvolvida na aula/treinamento.  
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4.1.8. Validação do Formulário 1 
 

a) Após preenchimento de todos os dados no Formulário 1, clicar no botão “Validar 

Preenchimento” no final deste formulário. 

 

 
b) Caso esteja faltando algum dado, aparecerá um aviso com o campo a ser preenchido, como 

no exemplo a seguir. 

 

 

c) Se todos os dados foram preenchidos corretamente, será habilitado o botão  e ao 

clicar, aparecerá um aviso com o Código de Acesso para este projeto. 

 

 

ATENÇÃO: o código de acesso pertence ao Professor/Orientador ou Supervisor. 
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d) Caso o Professor/Orientador ou Supervisor já tenha cadastro no Sistema da CEUA, 

aparecerá um aviso informando para que ele utilize o código já gerado em projetos anteriores. 

 

 
e) Ao final do Formulário 1, estarão habilitados os botões: Painel, Salvar e Próximo: 

 Painel: acesso à página principal do projeto, onde pode-se consultar o status deste 

projeto, visualizar/editar/excluir e dar permissão aos membros da equipe para acessar o 

projeto (Consulte o Tópico 5.4, Página 58). 

 Salvar: nos casos em que foi realizado mais alguma alteração nos dados do projeto ou 

inclusão/exclusão de membros da equipe, antes de seguir para o próximo formulário. 

 Próximo: acesso ao Formulário 2 deste projeto. 
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4.2. Formulário 2 
 

4.2.1. Parte 1 - Instituição, Resumo, Objetivo, Justificativa e 
Relevância, Delineamento Experimental 

 

A primeira parte do Formulário 2 contém os seguintes itens a serem preenchidos: 

 Instituição: informar a(s) instituição(ões) onde o projeto será realizado. 

 Resumo da proposta: descrever o resumo da proposta de trabalho. 

 Objetivos: descrever os objetivos da proposta. 

 Justificativa e Relevância: descrever a justificativa e a relevância. 

 Delineamento experimental: descrever os tratamentos (grupos), repetições, número de 

animais por repetição, com detalhamento do planejamento estatístico.  

ATENÇÃO: O foco do delineamento experimental é o bem-estar animal. 

 

 

Para incluir mais instituições envolvidas no projeto, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

ATENÇÃO: Os campos têm um número de caracteres limitados, portanto verificar se o texto 

não está cortado. 
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4.2.2. Parte 2 - Dados dos Animais 
 
A segunda parte do Formulário 2 é para o preenchimento com os dados dos animais e deve dar 

ATENÇÃO para os seguintes itens: 

 Origem: selecionar a origem ou o local responsável pelo fornecimento dos animais. 

 Sexo: preencher separadamente machos e fêmeas (quando o protocolo exige distinção).  

 Procedência: descrever informações detalhadas sobre o local do fornecimento/origem dos 

animais, por exemplo: Nome do estabelecimento, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, 

responsável ou dados que permitam a CEUA realizar eventual pesquisa sobre o local 

informado. 

 Manutenção: descrever os dados do local onde os animais serão mantidos durante os 

experimentos (Ex: Biotério X - Rua Pedro de Toledo, 781 - Xº andar). 

 

 

 
Para incluir outros animais (origem, espécie, sexo, raça e/ou linhagem, idade, peso), clicar no 

botão  e será aberto mais um campo para preenchimento abaixo deste. 
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Para incluir outros animais (origem, espécie, sexo, raça e/ou linhagem, idade, peso), clicar no 

botão . Para excluir, clicar no botão . 
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Material biológico extraído de animais de outro projeto 
 

ATENÇÃO: Caso o projeto utilize material biológico extraído de animais de outro projeto, é 

preciso estar atento aos seguintes itens: 

a) Informar o número do projeto que fornecerá as amostras. 

b) Verificar se o projeto que fornecerá as amostras já tem autorização aprovada para 

compartilhamento de material biológico. 

 

Exemplo de preenchimento para amostra biológica: 

 

 

 

Outras situações 
 

Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em contato com a Secretaria da CEUA.  

 Animais de coleções científicas. 

 Animais silvestres. 

 Animais provenientes de outros projetos.  

 Animais adquiridos de estabelecimentos comerciais. 

 Peças (língua, olho, etc) de animais adquiridos em estabelecimentos comerciais. 

 

Atenção: no caso de animais ou peças adquiridos em estabelecimentos comerciais, orientamos 

ao Pesquisador Responsável guardar as notas fiscas das compras. 

 

N deve ser zero (0) 
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4.2.3. Parte 3 - Local do Experimento, Procedimento, Justificativa e 
Destinação 

 
A terceira parte do Formulário 2 contém os seguintes itens a serem preenchidos: 

 Local do Experimento: informar o local (ou locais) onde será realizado todos os 

experimentos ou as atividades da proposta. 

 Procedimento: descrever detalhadamente todos os procedimentos experimentais com 

animais da proposta, incluindo a frequência destes procedimentos, intervalo de tempo, via 

de administração de drogas, via de coleta de fluidos, volume, descrição detalhada de 

cirurgia, do ponto final humanitário e da eutanásia. 

 Justificativa: justificar o uso dos procedimentos e da espécie animal. 

 Destinação: informar como será a destinação dos animais após eutanásia. 
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4.2.4. Parte 4 - OGM, Agente Radioativo e Cronograma 
 
A quarta parte do Formulário 2 contém os seguintes itens a serem preenchidos: 

 OGM: informar se haverá uso ou não de Organismos Geneticamente Modificados (OGM). 

 Agente Radioativo: informar se haverá uso ou não de Agente Radioativo. 

 Cronograma: informar o início e o término do projeto. 

 

 

 
 
 
 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM) 
 

Caso o projeto utilize Organismos Geneticamente Modificados, é necessário anexar a Carta de 

Aprovação da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) da UNIFESP ao Formulário 4. 

Para mais informações, acessar a página da CIBio: https://cibio.unifesp.br/ 

 

 

 

Atenção: caso ainda não tenha a Carta de Aprovação da CIBio, poderá anexar o comprovante do 

e-mail enviado à CIBio e seu respectivo documento. 
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Agente Radioativo 
 
Caso o projeto utilize Agente Radioativo, é necessário anexar a Carta de Aprovação do Núcleo 

de Proteção Radiológica (NPR) da UNIFESP ao Formulário 4. 

Para mais informações sobre o NPR - Contato: npr@unifesp.br - VOIP: 2882. 

 

 

 

 

 

Cronograma 
 

Informar o cronograma do início e do término do projeto, no formato MM/AAAA. 

 

 

ATENÇÃO: De acordo com a Lei 11.794, de 08 de outubro de 2008, nenhum estudo poderá ser 

iniciado sem a aprovação da CEUA. 

 

 

 

 

 

mailto:npr@unifesp.br


Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA - UNIFESP 

Rua Botucatu, 740 - 2º andar - São Paulo/SP - CEP 04023-062 - Tel: (11) 5576-4848 - VOIP 1239 
39 

 

4.2.5. Validação do Formulário 2 
 

a) Após o preenchimento de todos os campos do Formulário 2, clicar primeiramente no botão 

“Salvar” no final deste formulário. 

 

 
b) Caso esteja faltando algum campo a ser preenchido, aparecerá um aviso informando o 

campo que deve ser preenchido, como no exemplo a seguir. 

 

 
c) Se todos os campos foram preenchidos corretamente, aparecerá o seguinte aviso. 

 

 
d) Após a validação dos dados do Formulário 2 com sucesso, clicar no botão “Próximo” para 

acessar ao Formulário 3. 
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4.3. Formulário 3 
 
Neste formulário, há os seguintes dados que deverão ser informados: Grau de Invasividade, 

Estresse, Dor intencional, Procedimentos cirúrgicos, Inoculação/Exposição de substâncias, Uso 

de outras drogas, Extração de material biológico e Método de eutanásia. 
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4.3.1. Invasividade 
 
Selecionar o grau de invasividade: 

 GI 1: Experimentos que causam pouco ou nenhum desconforto ou estresse (ex.: observação e 

exame físico; administração oral, intravenosa, intraperitoneal, subcutânea ou intramuscular de substâncias que 

não causem reações adversas perceptíveis; eutanásia por métodos aprovados após anestesia ou sedação; de 

privação alimentar ou hídrica por períodos equivalentes à de privação na natureza). 

 GI 2: Experimentos que causem estresse, desconforto ou dor, de leve intensidade (ex.: 

procedimentos cirúrgicos menores, como biópsias, sob anestesia; períodos breves de contenção e imobilidade 

em animais conscientes; exposição a níveis não letais de compostos químicos que não causem reações 

adversas graves). 

 GI 3: Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de intensidade intermediária 

(ex.: procedimentos cirúrgicos invasivos conduzidos em animais anestesiados; imobilidade física por várias 

horas; indução de estresse por separação materna ou exposição a agressor; exposição a estímulos aversivos 

inescapáveis; exposição a choques localizados de intensidade leve; exposição a níveis de radiação e compostos 

químicos que provoquem prejuízo duradouro da função sensorial e motora; administração de agentes químicos 

por vias como a intracardíaca e intracerebral). 

 GI 4: Experimentos que causam dor de alta intensidade (ex.: indução de trauma a animais não 

sedados). 
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4.3.2. Estresse 
 
a) Selecionar o tipo de estresse que o animal será submetido. 

 

 
 
b) Após a seleção do tipo de estresse, será aberto um campo para incluir a justificativa. 

 

 

c) Para incluir mais tipos de estresse, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 
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4.3.3. Dor 
 

a) Selecionar o tipo de dor intencionalmente submetido ao animal. 

 

 

b) Após a seleção do tipo de dor, serão abertos novos campos, como definição do tipo de dor 

(duração, avaliação comportamental), fármaco para minimizar a dor (dose, via de 

administração, frequência, duração do tratamento) ou a justificativa para o não uso de 

fármaco. 

 

ATENÇÃO:  

i. A dose administrada deverá ser informada com a unidade de medida.  

(Por exemplo: 150 mg/kg, 20 mg/ml). 

ii. Caso não encontre o grupo fármaco na lista, solicite à CEUA para inclusão. 

iii. Caso não encontre o princípio ativo na lista, o campo permite digitação.  

 

c) Para incluir mais tipos de fármacos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

 



Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA - UNIFESP 

Rua Botucatu, 740 - 2º andar - São Paulo/SP - CEP 04023-062 - Tel: (11) 5576-4848 - VOIP 1239 
44 

 

4.3.4. Cirurgia 
 

a) Informar se haverá procedimento cirúrgico. 

 

b) Após informado a existência de procedimento cirúrgico, novos campos serão abertos para 

preenchimento (cirurgias que serão realizadas, fármacos utilizados ou justificativa do não uso 

dos fármacos). 

 

ATENÇÃO:  

i. A dose administrada deverá ser informada com a unidade de medida.  

(Por exemplo: 150 mg/kg, 20 mg/ml). 

ii. Caso não encontre o grupo fármaco na lista, solicite à CEUA para inclusão. 

iii. Caso não encontre o princípio ativo na lista, o campo permite digitação.  

 

c) Para incluir mais tipos de fármacos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 
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d) No item “Recuperação”, deverá informar se haverá observação na recuperação dos animais 

(Se sim, deverá indicar o tempo de observação na recuperação). Deverão ser informados os 

fármacos utilizados no pós operatório ou a justificativa do não uso dos fármacos. 

 

ATENÇÃO:  

i. A dose administrada deverá ser informada com a unidade de medida. 

(Por exemplo: 150 mg/kg, 20 mg/ml). 

ii. Caso não encontre o grupo fármaco na lista, solicite à CEUA para inclusão. 

iii. Caso não encontre o princípio ativo na lista, o campo permite digitação. 

 

e) Para incluir mais tipos de fármacos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 
f) No item “Cuidados”, informar se haverá outros cuidados no pós operatório. 

 

 
g) Caso houver outros cuidados no pós operatório, será aberto um campo para descrever o tipo 

de cuidado que será realizado. 
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4.3.5. Inoculação ou Exposição 
 

a) Informar se haverá inoculação ou exposição de substâncias que não fármacos. 

 

b) Em caso positivo, será aberto um novo campo para descrever o tipo de inoculação ou 

exposição nos animais. 
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4.3.6. Outra Droga, Substância, Extrato, Vitamina ou Suplemento 
 

a) Informar se haverá uso de outras drogas, substâncias, extratos, vitaminas ou suplementos. 

 

 

b) Em caso positivo, informar a substância, a dose, a via de administração, a frequência de 

administração e a duração do tratamento do uso desta substância. 

 

c) Para incluir mais drogas, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

ATENÇÃO:  

i. A dose administrada deverá ser informada com a unidade de medida. 

(Por exemplo: 150 mg/kg, 20 mg/ml). 

ii. Caso não encontre o grupo fármaco na lista, solicite à CEUA para inclusão. 

iii. Caso não encontre o princípio ativo na lista, o campo permite digitação.  
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4.3.7. Extração de Material Biológico 
 

a) Informar se haverá extração de material biológico. 

 

 
b) Em caso positivo, descrever o material a ser extraído, a frequência da extração, a quantidade, 

o método de coleta e se este material será utilizado em outro projeto. 

 

c) Para informar mais outros materiais biológicos extraídos, clicar no botão . Para excluir, 

clicar no botão . 

 

ATENÇÃO: No campo “Compartilhamento de Material”, informar se o material extraído será 

utilizado em outros projetos. Caso o material será utilizado em outro projeto já aprovado pela 

CEUA, informar o número do projeto. 
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4.3.8. Eutanásia 
 

a) Informar se os animais serão eutanasiados. 

 

b) Em caso positivo, descrever o método da eutanásia, a substância a ser utilizada, a via de 

administração e a dose, o método restrito (caso utilizar) e como será feito o descarte. 

 

ATENÇÃO:  

 A dose administrada deverá ser informada com a unidade de medida (por exemplo: 150 

mg/kg, 20 mg/ml). 

 Caso utilize algum método restrito, detalhar o método e justificar em seu respectivo campo; 

caso contrário, informar “Não será utilizado método restrito”. 

 Em caso de dúvidas, consultar a DBCA (Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de 

Animais em Atividades de Ensino ou de Pesquisa Científica) ao clicar no ícone       ou  o Guia 

de Eutanásia no site da CEUA (https://ceua.unifesp.br/). 

 
c) Se os animais não serão eutanasiados, informar a destinação dos animais vivos após o 

experimento. 

 

https://ceua.unifesp.br/
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4.3.9. Validação do Formulário 3 
 

a) Após o preenchimento de todos os campos do Formulário 3, primeiramente, clicar no botão 

“Salvar” no final deste formulário. 

 

 
b) Caso esteja faltando algum campo a ser preenchido, aparecerá um aviso informando o 

campo que deve ser preenchido, como no exemplo a seguir. 

 

 
c) Se todos os campos foram preenchidos corretamente, aparecerá o seguinte aviso. 

 

 
d) Após a validação dos dados do Formulário 3 com sucesso, clicar no botão “Próximo” para 

acessar ao Formulário 4. 
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4.4. Formulário 4 
 

4.4.1. Termo de Compromisso 
 

a) O Termo de Compromisso é um documento gerado automaticamente pelo sistema com base 

nos dados preenchidos no Formulário 1. 

b) Para acessar este documento, clicar no botão  conforme indicado na tela abaixo. 

O arquivo em PDF será baixado automaticamente. 

 

c) O Termo de Compromisso deverá ser impresso, assinado e datado por todos os membros da 

equipe contidos neste termo.  

d) Digitalizar o termo devidamente datado e assinado por todos e anexá-lo neste formulário, 

clicando no botão  ao lado do campo “Termo de Compromisso”. 

 
 

4.4.2. Projeto de Pesquisa 
 

a) O Projeto de Pesquisa deverá estar no formato PDF ou WORD e o tamanho máximo do 

arquivo deverá ser até 15 MB. 

b) Para anexar o arquivo, clicar no botão  ao lado do campo “Projeto de Pesquisa”. 
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4.4.3. Termo de Confidencialidade e Sigilo 
 

a) O Termo de Confidencialidade e Sigilo é obtido no site da CEUA/UNIFESP, no endereço 

https://ceua.unifesp.br/ 

 

b) Este documento deve ser preenchido com os dados do aluno/executante (Nome, 

nacionalidade e CPF) e com o título do projeto. 

c) Digitalizar o termo devidamente preenchido, datado e assinado por todos e anexá-lo neste 

formulário, clicando no botão  ao lado do campo “Termo de Confidencialidade e 

Sigilo”. 

 

4.4.4. Outros Documentos 
 

a) Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

b) Para anexar o arquivo, clicar no botão  ao lado do campo “Título do Documento”. 

c) Digitar o nome do arquivo no campo “Título do Documento”. 

 

ATENÇÃO: Os documentos "Termo de Compromisso" e o "Termo de Confidencialidade e 

Sigilo" devem estar assinados e datados no máximo 60 dias antes da submissão do projeto. 

 

https://ceua.unifesp.br/
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4.4.5. Validação do Formulário 4 
 

a) Após anexar todos os arquivos, clicar no botão “Salvar” no final deste formulário. 

 

b) Caso esteja faltando algum arquivo a ser anexado ou não foi digitado o título do documento, 
aparecerá o seguinte aviso: 

 

c) Caso todos os arquivos foram devidamente anexados, aparecerá o seguinte aviso: 
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d) Após salvar o Formulário 4, aparecerá o botão “Submeter à CEUA”. Clicar neste botão para 

enviar o projeto para análise da CEUA. 

 

e) Aparecerá um aviso informando que o projeto foi enviado com sucesso. 
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5. Painel Principal 
 

5.1. Acesso ao Projeto 
 
No painel principal, é possível acompanhar o status em que se encontra o projeto. 

a) Para entrar no painel principal do projeto, acessar a página http://ceua.sirpp.unifesp.br/ e 

clicar na opção “Acessar Painel de Controle”. 

 

 

b) Digitar o e-mail cadastrado no projeto e seu respectivo código de acesso. Em seguida, clicar 

no botão “Acessar Painel”. 

 
 

c) O painel principal terá a seguinte apresentação, como exemplo. 

 

 

http://ceua.sirpp.unifesp.br/
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5.2. Status do Projeto 
 
No painel principal, é possível acompanhar o status em que se encontra o projeto. 

 

Abaixo, os seguintes status que os projetos podem ter: 

 Ainda não submetido à CEUA; 

 Aguardando checagem da documentação; 

 Devolvido; 

 Em análise; 

 Pendente; 

 Reprovado; 

 Aprovado; 

 Retirado. 
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5.3. Alteração do Código de Acesso 
 
O Pesquisador Responsável (Professor/Orientador/Supervisor) poderá alterar o e-mail e o código 

de acesso em “Clique Aqui”, conforme indicado na tela a seguir: 

 

 

Será aberto uma nova janela, com os campos a serem alterados ou preenchidos. Após alteração, 

clicar no botão “Alterar”. Caso contrário, clicar em “Fechar”. 

 

Caso tenha feito alteração nos dados, aparecerá um aviso informando que a alteração foi 
realizada com sucesso. 
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5.4. Permissão de Acesso ao Projeto 
 
Este painel principal estará habilitado somente para o Pesquisador Responsável (Professor/ 

Orientador/Supervisor).  

No final deste painel, há o campo “Permissão de Acesso para Membro da Equipe (Opcional)”, ou 

seja, é possível selecionar cada membro da equipe e determinar tipos de acesso ao projeto. 

 

 
a) Selecionar o membro da equipe deste projeto. 

 

 
b) Selecionar o tipo de permissão de acesso: 

i. Acesso: o membro somente terá acesso ao projeto para visualizar o conteúdo. 

ii. Acesso/Edição: o membro terá acesso ao projeto e poderá editar e os dados nos 

formulários e posteriormente, salvar as modificações. 

iii. Acesso/Edição/Submissão: o membro acesso ao projeto para editar e submeter o 

projeto para análise da CEUA. 
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c) Após escolha do membro e selecionado o tipo de permissão, clicar no botão “Gravar”. 

 

d) Aparecerá um aviso para confirmar a permissão. Clicar no botão “OK”. 

 

e) O membro cadastrado para o acesso aparecerá no campo “Membros Autorizados” com o tipo 

de acesso permitido e seu respectivo código de acesso (formado por 5 caracteres). Este 

código de acesso é visível somente para o Pesquisador Responsável e é enviado 

automaticamente para o e-mail cadastrado do membro da equipe. 

 

f) É possível incluir os demais membros da equipe e seus respectivos tipos de acesso 

(seguindo os passos anteriores). 

 

g) Para excluir a permissão, clicar no botão . 

 

Atenção: caso o aluno ou o membro da equipe não lembrar da senha de acesso, é preciso 

solicitar ao Pesquisador Responspável (Professor/Orientador/Supervisor). 
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5.5. Visualizar, Editar, Excluir, Recebido e Atualização 
 

Projeto ainda não avaliado pela CEUA 

O Pesquisador Responsável terá visão do painel principal com os seguintes botões de comando: 

 

 Visualizar: o arquivo PDF com os formulários preenchidos será baixado automaticamente. 

 Editar: acesso aos formulários para o preenchimento ou alteração de dados. 

 Excluir: para exclusão do projeto. 

 

Projeto aprovado pela CEUA 

O Pesquisador Responsável terá visão do painel principal com os seguintes botões de comando: 

 

 Recebido: o arquivo PDF do comprovante de submissão do projeto será baixado 

automaticamente (não é o certificado de aprovação da CEUA). 

 Visualizar: o arquivo PDF com os formulários preenchidos será baixado automaticamente. 

 Atualização: caso precise realizar alguma alteração no projeto após a aprovação (Capítulo 8, 

página 70). 

 

Observação: caso algum membro da equipe tenha acesso ao projeto, alguns botões de comando 

poderão estar desabilitados conforme a permissão dada pelo pesquisador responsável do projeto. 
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5.6. Replicar Dados do Projeto para um Novo Projeto 
 
Esta função é muito útil quando se trata de projetos para Ensino ou Treinamento, em que cada 

período/semestre é preciso submeter o projeto à CEUA. 

a) Para replicar os dados de um projeto já aprovado, clicar no ícone  no final do título do 

projeto, conforme local indicado na tela abaixo. 

 

 

 

b) Um aviso aparecerá para confirmar, conforme abaixo. 

 

 

 

c) Após replicar o projeto, no painel principal, clicar no botão “Editar” para acessar os 

formulários e realizar as alterações deste novo projeto. 
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5.7. Histórico do Protocolo 
 
O Histórico de Protocolo registra todas as ações já realizadas em suas respectivas datas, de 

forma cronológica. 

Para acessar este histórico, no painel principal, clicar em “Histórico do Protocolo”, conforme local 

indicado na tela a seguir. 

 

 

 

O arquivo em PDF com o Histórico do Protocolo será baixado automaticamente. 
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6. Respostas às Pendências do Projeto 
 

6.1. Projeto Devolvido pela Secretaria 
 
Após submeter o projeto, a Secretaria da CEUA irá avaliar os dados cadastrados do projeto e 

poderá devolver ao Pesquisador Responsável para que sejam realizadas algumas correções. O 

status do projeto será “Devolvido” e as correções solicitadas estarão no campo “Comentários da 

CEUA”. 

 

a) Para acessar quais são as correções que deverão ser realizadas no projeto, clicar no campo 

“Clique Aqui”, conforme local indicado na tela abaixo. 

 

b) Aparecerá uma nova janela com as correções solicitadas pela Secretaria da CEUA. 

 

c) Para realizar as correções nos formulários do projeto, clicar em “DEVOLVIDO (Clique Aqui)”. 

 

d) Será aberto o Formulário 1 e realizar as correções solicitadas, salvar e submeter novamente 

à CEUA. 
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6.2. Resposta de Pendência 
 
Após análise do projeto pelo Colegiado da CEUA, o parecer é devolvido ao Pesquisador 

Responsável e pode conter considerações para adequar o projeto. No painel principal, o status 

aparece da seguinte forma: 

 

a) Para visualizar as considerações do parecer da CEUA, clicar em “Clique Aqui”, conforme local 

indicado na tela abaixo. 

 

b) Uma nova janela será aberta e o Pesquisador poderá consultar as pendências levantadas 

pela CEUA, conforme tela a seguir. 

 

c) O Pesquisador deverá copiar a lista de pendências em Documento Word e responder cada 

uma delas. Salvar este documento em formato Word ou PDF e nomear o arquivo, por 

exemplo “Primeira Resposta de Pendência”, “Reposta de Pendência 1” ou “Resposta de 

Pendência DD_MM_AAAA”. 
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d) Após o Pesquisador responder todas as pendências em documento separado, no Painel 

Principal, em Status, clicar em “PENDENTE (Responder -> clique aqui)”, conforme local 

indicado na tela abaixo. 

 

e) Será aberto o Formulário 1 e a partir deste ponto, realizar todas as adequações solicitadas 

pelo relator, de acordo com o que foi respondido no documento em Word ou PDF. 

f) No Formulário 4, há um campo específico para incluir a resposta do Pesquisador. Deverá 

copiar todo o texto do Documento Word ou PDF da Resposta de Pendência e colar na área 

específica conforme local indicado abaixo. 
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g) Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

h) Clicar no botão  ao lado do campo “Título do Documento” e anexar o arquivo 

Word ou PDF da Resposta de Pendência. 

i) Digitar o nome do arquivo no campo, por exemplo: “Primeira Resposta de Pendência”, 

Resposta de Pendência 1” ou “Resposta de Pendência DD/MM/AAAA”. 

j) Clicar no botão . 

k) Conferir se todos os documentos estão anexados e clicar em . 

 

 

Observação: Após submissão, a CEUA irá avaliar a resposta do Pesquisador e caso ainda 

tenha mais alguma consideração, será devolvido o parecer ao Pesquisador como “2ª Pendência”. 

Logo, o documento em Word ou PDF com a resposta deverá ser nomeado, por exemplo, como 

“Segunda Resposta de Pendência”, “Resposta de Pendência 2” ou “Resposta de Pendência 

DD/MM/AAAA”; e assim por diante, até que todas as pendências sejam totalmente resolvidas. 

 

Atenção: Os pesquisadores terão 60 dias para responder as pendências dos projetos após o 

recebimento do parecer da relatoria. Caso não seja atendido o prazo estabelecido, o processo de 

análise será encerrado. 
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7. Comprovante e Certificado do Projeto 
 

7.1. Status do Protocolo 
 

a) Para consultar o status do projeto, acessar a página http://ceua.sirpp.unifesp.br/ e clicar na 

opção “Status do Protocolo”. 

 

 

b) Informar o número do projeto no campo e clicar no botão “Status do Protocolo”. 

 

 

c) Em seguida, uma nova tela será aberta com o status e os dados do projeto.. 

 

 

 

http://ceua.sirpp.unifesp.br/
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7.2. Comprovante de Submissão 
 
a) Para obter o Comprovante de Submissão do projeto à CEUA, acessar a página 

http://ceua.sirpp.unifesp.br/ e clicar na opção “Comprovante de Submissão”. 

 

 

b) Informar o número do projeto no campo e clicar no botão “Comprovante de Submissão” 

 

 

c) Em seguida, clicar no botão “Baixar PDF”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceua.sirpp.unifesp.br/
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7.3. Certificado de Aprovação do Projeto 
 
a) Para obter o Certificado de Aprovação do projeto, acessar a tela principal do projeto (consulte 

o Capítulo 5, página 55). 

 

 

b) No campo “Status”, clicar em “Aprovado”, conforme indicado abaixo. O certificado (arquivo 

PDF) será baixado automaticamente. 
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8. Emendas 
 
Qualquer alteração no estudo, como àquelas em relação ao número de animais utilizados ou nos 

protocolos envolvendo os animais, ou no cronograma que implique em prolongamento do estudo, 

ou outras quaisquer, devem ser informadas à CEUA por meio de uma emenda. 

Para submeter uma emenda à CEUA, clicar no botão  no painel principal, conforme 

local indicado na tela abaixo. 

 

 
Uma nova tela será aberta e no item “Documento”, selecionar o tipo de documento que será 

submetido à CEUA. 
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Há 6 tipos de documentos que podem ser submetidos à CEUA e dentro da opção “Emenda”, há 4 

sub-tipos de documentos. Cada um deles será explicado nos tópicos a seguir. 

a) Emenda 

i. Equipe 

ii. Animais 

iii. Cronograma 

iv. Protocolos e outros 

b) Notificação 

c) Relatório Parcial 

d) Relatório Final 

e) Cancelamento 

f) Alteração de Cadastro 
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8.1. Tipos de Emendas 
 
Após selecionar o item “Emenda” no campo “Documento”, novos campos serão disponibilizados 

para atualização do projeto. 

 

Estes campos são: 

i. Equipe: quando há alteração nos membros da equipe. 

ii. Animais: quando há alteração nos animais para os experimentos. 

iii. Cronograma: quando necessário estender o prazo para finalização do projeto. 

iv. Protocolos e outros: quando há alteração nos protocolos dos experimentos e demais 

informações que impactam no desenvolvimento do projeto. 

 

Há a possibilidade de submeter duas emendas ou mais em um só documento, por exemplo, 

poderá submeter à CEUA a inclusão de um novo membro da equipe e estender o cronograma do 

projeto ou alterar o protocolo dos experimentos e incluir animais ao novo protocolo. 
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8.1.1. Membros da Equipe 
 
a) Para fazer alterações nos membros da equipe, selecionar o campo “Equipe”, conforme local 

indicado na tela abaixo. 

 

b) Em seguida, selecionar a opção “SIM, será necessário realizar ALTERAÇÃO na equipe”. 

 

c) Aparecerá todos os membros da equipe cadastrados no projeto. A partir desta tela, pode-se 

incluir novos membros na equipe (Tópico 8.1.1.1, página 74) ou excluir membros da equipe 

(Tópico 8.1.1.2, página 76). Inclusive, é possível incluir e excluir na mesma emenda. 
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8.1.1.1. Inclusão 
 

a) Para incluir um novo membro na equipe, clicar em  conforme local indicado na tela a 

seguir. 

 

b) Novos campos estarão disponíveis para incluir os dados do novo membro.  

 

Para incluir mais novos membros, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 
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c) Caso precise incluir algum documento, anexar o arquivo (em Word ou PDF) no campo abaixo. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

d) Após descrever a justificativa da inclusão do novo membro e do preenchimento de todos os 

dados, clicar em “Submeter” para envio da emenda à CEUA. 
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8.1.1.2. Exclusão 
 

a) Para excluir algum membro da equipe, selecionar o referido membro da lista. 

 

b) Neste exemplo, para excluir o Colaborador 2, selecionar “Desejo REMOVER” conforme 

indicado abaixo. 

 

c) Descrever a justificativa da exclusão do membro da equipe e clicar no botão “Submeter” para 

envio da Emenda à CEUA. 
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8.1.2. Animais 
 
a) Para fazer alterações nos animais do projeto, selecionar o campo “Amostragem”, conforme 

local indicado na tela abaixo. 

 

b) Em seguida, selecionar a opção “SIM, será necessário realizar ALTERAÇÃO no N amostral 

ou nas espécies”, conforme indicado no campo abaixo. 

 

c) Um novo campo será habilitado. Clicar no item “Plano de Ação” conforme local indicado na 

tela abaixo e serão apresentados três opções. 
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d) Após clicar em “Plano de Ação”, as três opções serão apresentadas conforme tela abaixo. 

 

i. Desejo EXCLUIR estes animais do protocolo: quando os animais aprovados no projeto não 

serão utilizados para os experimentos (Consultar Tópico 8.1.2.1, página 79). 

ii. Desejo AUMENTAR o N amostral desta espécie: quando é preciso aumentar o N amostral 

da espécie já aprovada no projeto inicial (Consultar Tópico 8.1.2.2, página 81). 

iii. NÃO realizarei ALTERAÇÃO neste grupo (Ao selecionar esta opção, o grupo será oculto): 

quando é preciso INCLUIR UMA NOVA ESPÉCIE para realização dos experimentos 

(Consultar Tópico 8.1.2.3, página 83). 

e) Selecionar a opção desejada acima e seguir com os tópicos seguintes para cada situação. 
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8.1.2.1. Exclusão 
 

a) Após selecionar no “Plano de Ação” a opção de EXCLUIR, a tela seguirá conforme 

apresentado abaixo. Não é preciso preencher nem alterar qualquer dado dos animais que 

serão excluídos deste projeto. 

 

 
b) Neste formulário, ao mesmo tempo que pode ser excluído uma espécie/linhagem que não 

será mais usado no experimento, é possível incluir uma nova espécie/linhagem, clicando no 

botão  conforme local indicado abaixo.  

 

 

Um novo campo será aberto abaixo e deverá ser preenchido conforme orientações descritas 

no Tópico 4.2.2, página 33. Para excluir, clicar no botão . 
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c) No campo “Resumo/Justificativa” (no início deste formulário), descrever a justificativa da 

proposta desta emenda. 

 

d) Caso o campo do “Resumo/Justificativa” não tenha espaço suficiente, é preciso descrever em 

Documento Word ou PDF e anexá-lo no final deste formulário, conforme campo indicado 

abaixo. Ou utilize esta opção para anexar outros documentos pertinentes a esta emenda. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

e) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio da 

Emenda à CEUA. 
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8.1.2.2. Aumento 
 

a) Após selecionar no “Plano de Ação” a opção de AUMENTAR, a tela seguirá conforme 

apresentado abaixo.  

 

 

b) Os campos para N amostral e Eutanasiados estarão habilitados para preenchimento. 
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c) Neste formulário, ao mesmo tempo que pode aumentar o N amostral da espécie/linhagem já 

aprovada, é possível incluir uma nova espécie/linhagem, clicando no botão  conforme local 

indicado abaixo.  

 

Um novo campo será aberto abaixo e deverá ser preenchido conforme orientações descritas 

no Tópico 4.2.2, página 33. Para excluir, clicar no botão . 

 

d) No campo “Resumo/Justificativa” (no início deste formulário), descrever a justificativa da 

proposta desta emenda. 

 

e) Caso o campo do “Resumo/Justificativa” não tenha espaço suficiente, é preciso descrever em 

Documento Word ou PDF e anexá-lo no final deste formulário, conforme campo indicado 

abaixo. Ou utilize esta opção para anexar outros documentos pertinentes a esta emenda. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

f) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio da 

Emenda à CEUA. 
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8.1.2.3. Inclusão de Nova Espécie/Linhagem 
 

a) Após selecionar no “Plano de Ação” a opção de “Não realizarei ALTERAÇÃO neste grupo”, a 

tela seguirá conforme apresentado a seguir. Clicar no botão  conforme local indicado 

abaixo para habilitar o formulário para preenchimento de nova espécie/linhagem de animal 

para o experimento. 

 

 

b) Preencher os dados da nova espécie/linhagem de animal para o experimento, conforme 

orientações descritas no Tópico 4.2.2, página 33.  

 

Para incluir mais espécies/linhagens, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 
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c) No campo “Resumo/Justificativa” (no início deste formulário), descrever a justificativa da 

proposta desta emenda. 

 

d) Caso o campo do “Resumo/Justificativa” não tenha espaço suficiente, é preciso descrever em 

Documento Word ou PDF e anexá-lo no final deste formulário, conforme campo indicado 

abaixo. Ou utilize esta opção para anexar outros documentos pertinentes a esta emenda. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

e) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio da 

Emenda à CEUA. 
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8.1.3. Cronograma 
 
 

ATENÇÃO: O Pesquisador Responsável deverá conferir se o projeto em andamento está 

dentro do prazo previsto do cronograma aprovado no projeto inicial. Caso contrário, deverá 

submeter esta emenda solicitando extensão do cronograma. 

 

a) Para solicitar a extensão do cronograma do projeto, selecionar o item “Cronograma”, 

conforme local indicado na tela a seguir. 

 

 

b) Dentro do item “Cronograma”, selecionar a opção “SIM, será alterado”. 

 

 

c) Um novo campo será habilitado para preenchimento da nova data do término do projeto, que 

deve estar no formato MM/AAAA. 
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d) No campo Resumo (no início deste formulário), descrever a justificativa da proposta desta 

emenda. 

 

e) Caso o campo do “Resumo/Justificativa” não tenha espaço suficiente, é preciso descrever em 

Documento Word ou PDF e anexá-lo no final deste formulário, conforme campo indicado 

abaixo. Ou utilize esta opção para anexar outros documentos pertinentes a esta emenda. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

f) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio da 

Emenda à CEUA. 
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8.1.4. Protocolo 
 
a) Para fazer alterações nos protocolos dos experimentos ou demais informações que impactam 

no desenvolvimento do projeto, descrever diretamente no campo “Resumo/Justificativa”, 

conforme local indicado na tela abaixo. 

 

 
b) Caso o campo do “Resumo/Justificativa” não tenha espaço suficiente, é preciso descrever em 

Documento Word ou PDF e anexá-lo no final deste formulário, conforme campo indicado 

abaixo. Ou utilize esta opção para anexar outros documentos pertinentes a esta emenda. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

c) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio da 

Emenda à CEUA. 
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8.2. Notificação 
 

ATENÇÃO: Utilize a Notificação para os casos informativos, ou seja, quando não houver 

qualquer alteração no projeto. Em caso de dúvidas, consultar a Secretaria da CEUA. 

a) Descrever a notificação no local conforme campo indicado abaixo. 

 

 

b) Caso o campo do “Resumo/Justificativa” não tenha espaço suficiente, é preciso descrever em 

Documento Word ou PDF e anexá-lo no final deste formulário, conforme campo indicado 

abaixo. Ou utilize esta opção para anexar outros documentos pertinentes a esta notificação. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

c) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio da 

Emenda à CEUA. 
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8.3. Relatório Parcial 
 

ATENÇÃO: Relatórios parciais devem ser enviados anualmente à CEUA, conforme Decreto n.° 

6.899 de 15/07/2009, Capítulo IV, Artigo 44, Inciso VIII - CONCEA. 

 
a) Responder as questões contidas no campo “Resumo/Justificativa”. 

 

ATENÇÃO: O Pesquisador Responsável deverá conferir se o projeto em andamento está dentro 

do prazo previsto do cronograma aprovado no projeto inicial. Caso contrário, deverá submeter 

uma emenda solicitando extensão do cronograma (Tópico 8.1.3, página 85). 

 
b) Informar o N amostral utilizado até o momento no campo conforme local indicado abaixo. 

 
 

ATENÇÃO: O campo em amarelo já aparece automaticamente com o número zero. Caso não 

tenha utilizado animal, digitar novamente zero no referido campo. 
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ATENÇÃO: É responsabilidade do Pesquisador informar o número de animais utilizados em seu 

projeto no Relatório Parcial e que esteja conforme aprovado pela CEUA e requisitado no 

CEDEME/centros fornecedores, em número, espécie e gênero dos animais. Qualquer divergência 

deverá ser esclarecida no relatório e que todo documento submetido à CEUA é enviado ao 

CONCEA. 

 
 
c) Caso necessário, anexar documentos pertinentes ao relatório parcial. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

d) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio do 

Relatório Parcial à CEUA. 
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8.4. Relatório Final 
 

ATENÇÃO: Após o encerramento do projeto, o Relatório Final deve ser enviado à CEUA, 

conforme Decreto n.° 6.899 de 15/07/2009, Capítulo IV, Artigo 44, Inciso VIII - CONCEA. 

 
a) Responder as questões contidas no campo “Resumo/Justificativa”. 

 

 
b) Informar o N amostral realmente utilizado no projeto no campo conforme local indicado 

abaixo. 

 

 

ATENÇÃO: O campo em amarelo já aparece automaticamente com o número zero. Caso não 

tenha utilizado animal, digitar novamente zero no referido campo. 
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ATENÇÃO: É responsabilidade do Pesquisador informar o número de animais utilizados em seu 

projeto no Relatório Final e que esteja conforme aprovado pela CEUA e requisitado no 

CEDEME/centros fornecedores, em número, espécie e gênero dos animais. Qualquer divergência 

deverá ser esclarecida no relatório e que todo documento submetido à CEUA é enviado ao 

CONCEA. 

 

c) Caso necessário, anexar documentos pertinentes ao relatório final. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

d) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio do 

Relatório Final à CEUA. 
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8.5. Cancelamento 
 
a) Para Cancelamento do projeto, responder as 2 questões contidas no campo 

“Resumo/Justificativa”. 

 

 
b) Informar o N amostral utilizado até o momento no campo conforme local indicado abaixo. 

 

 
ATENÇÃO: O campo em amarelo já aparece automaticamente com o número zero. Caso não 

tenha utilizado animal, digitar novamente zero no referido campo. 

 
c) Caso necessário, anexar documentos pertinentes ao Cancelamento 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

d) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio do 

Cancelamento à CEUA. 
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8.6. Alteração de Cadastro 
 
a) Para Alteração de Cadastro, os campos abaixo estarão habilitados para que sejam realizadas 

as devidas alterações nos dados cadastrais deste projeto. 

 

 

 

 

 



Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA - UNIFESP 

Rua Botucatu, 740 - 2º andar - São Paulo/SP - CEP 04023-062 - Tel: (11) 5576-4848 - VOIP 1239 
95 

 

b) No final deste formulário, no campo “Resumo/Justificativa”, descrever a justificativa. 

 

 
c) Caso necessário, anexar documentos pertinentes para a Alteração de Cadastro. 

 

Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 

 

d) Após preencher devidamente o formulário, clicar no botão  para envio da Alteração 

de Cadastro à CEUA. 
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8.7. Como Responder Pendências de Emendas 
 
Quando o pesquisador submete uma Emenda ou outro documento (relatório, alteração de 

cadastro, notificação), após análise do Colegiado da CEUA o documento poderá ser devolvido ao 

pesquisador para ele esclarecer alguns pontos levantados pelos relatores, conforme tela abaixo. 

 

 
a) Para visualizar as considerações do parecer da CEUA, clicar em “Clique Aqui”, conforme local 

indicado na tela abaixo. 

 

 
b) Uma nova janela será aberta e o Pesquisador poderá consultar as pendências levantadas 

pela CEUA, conforme tela a seguir. 

 

 
c) O Pesquisador deverá copiar a lista de pendências em Documento Word e responder cada 

uma delas. Salvar este documento em formato Word ou PDF e nomear o arquivo, por 

exemplo “Primeira Resposta de Pendência”, “Reposta de Pendência 1” ou “Resposta de 

Pendência DD_MM_AAAA”. 
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d) Após o Pesquisador responder todas as pendências em documento separado, no Painel 

Principal, em Status, clicar em “PENDENTE (Responder -> clique aqui)”, conforme local 

indicado na tela abaixo. 

 

 
e) Será aberta a Emenda (ou outro formulário, de acordo com o documento enviado) e a partir 

deste ponto, realizar todas as adequações solicitadas pelo relator, de acordo com o que foi 

respondido no documento em Word. 

 

 

f) Para incluir mais documentos, clicar no botão . Para excluir, clicar no botão . 
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g) Clicar no botão  ao lado do campo “Título do Documento” e anexar o arquivo 

Word ou PDF da Resposta de Pendência. 

 
h) Digitar o nome do arquivo no campo, por exemplo: “Primeira Resposta de Pendência”, 

Resposta de Pendência 1” ou “Resposta de Pendência DD/MM/AAAA”. 

 

 

i) Conferir se todos os documentos estão anexados e clicar em . 
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9. Recuperação de Senha 
 
Para recuperar a senha ou o código de acesso do Pesquisador Responsável (Professor/ 

Orientador/Supervisor), seguir os passos: 

a) Acessar a página http://ceua.sirpp.unifesp.br/ e clicar na opção “Recuperar Senha”, conforme 

local indicado na tela abaixo. 

 

b) Informar o CPF do Pesquisador Responsável e clicar em “Recuperar senha”. 

 

c) Clicar no botão “Enviar e-mail” para que a senha seja enviada para o e-mail cadastrado do 

Pesquisador Responsável. 

 

d) Um aviso será aberto, informando que a senha foi enviada para o e-mail cadastrado. 

 

 

http://ceua.sirpp.unifesp.br/
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10. Fluxograma de Processo  
 

10.1. Projeto Novo 
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10.2. Emenda 
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11. Dúvidas Frequentes 
 

No site da CEUA, na página do Manual do Pesquisador (https://ceua.unifesp.br/projetos/manual-

do-pesquisador), o Pesquisador poderá consultar as dúvidas mais frequentes sobre submissão de 

projetos, preenchimento dos formulários, requisição de animais no CEDEME, dentre outros 

assuntos. 

 

 

 

Caso não encontre a resposta da sua dúvida nesta lista, poderá entrar em contato com a 

Secretaria da CEUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceua.unifesp.br/projetos/manual-do-pesquisador
https://ceua.unifesp.br/projetos/manual-do-pesquisador
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12. Contato da Secretaria CEUA  
 

CONTATO POR E-MAIL: ceuasecretaria@gmail.com  

SEMPRE que enviar um e-mail para a CEUA informe: 

 Número do Projeto da CEUA; 

 Nome completo do pesquisador principal; 

 Título do projeto. 

 

CONTATO POR TELEFONE: (11) 5576-4848 (VoIP 1239) 

 

PARA CONTATO PRESENCIAL FAVOR AGENDAR POR E-MAIL 

 

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA CEUA: 

Endereço: Rua Botucatu, 740 - 2º andar - São Paulo/SP 

Segunda a Sexta, das 08h às 12h e das 14h às 17h 

 

VISITE O SITE DA CEUA/UNIFESP: https://ceua.unifesp.br/ 

 
  

mailto:ceuasecretaria@gmail.com
https://ceua.unifesp.br/

