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Atenção:

Qualquer alteração realizada no 

projeto deverá ser justificado.
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Tela Inicial para Atualização

Clicar em “Atualização” para 

submeter uma emenda.
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Opções de Solicitação

Clicar em “Documento” e 

selecionar o tipo de solicitação:

a) Emenda

b) Notificação

c) Relatório Parcial

d) Relatório Final

e) Cancelamento

f ) Alteração de Cadastro
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(A)

Emenda para Alteração 

no Pedido de Animais
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Emenda de Pedido de Animais

Para solicitar alteração no 

pedido animais:

(1) Clicar em “Amostragem”. 

(2) Selecionar “SIM, será 

necessário realizar ALTERAÇÃO 

no N amostral ou nas espécies”.

(3) Em seguida, será aberto um 

novo formulário.

Descrever de forma 

sucinta e objetiva a 

justificativa desta 

emenda.
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No Plano de Ação, haverá 3 opções:

(1) Desejo EXCLUIR estes animais do 

protocolo.

Selecionar esta opção caso não irá utilizar estes 

animais para o projeto.

(2) Desejo AUMENTAR o N amostral desta 

espécie.

Selecionar esta opção caso precise aumentar a 

espécie já utilizada nos experimentos.

(3) NÃO realizarei ALTERAÇÃO neste grupo.

Selecionar esta opção caso precise incluir 

outras espécies, linhagens, sexo, idade, peso, 

etc.

Emenda de Pedido de Animais
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Caso precise incluir outros 

animais (outra espécie, sexo, 

linhagem, idade, peso, etc), 

clicar neste símbolo.

Caso tenha incluído formulário 

a mais para preenchimento de 

animais, clicar neste símbolo 

para excluir.

Emenda de Pedido de Animais
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Anexar documento com 

a justificativa completa 

e detalhada da emenda 

(arquivo em PDF)

Emenda de Pedido de Animais
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(B)

Emenda para Alteração 

nos Membros da Equipe
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Emenda de Membros da Equipe

Para solicitar alteração nos 

membros da equipe:

(1) Clicar em “Equipe”. 

(2) Selecionar “SIM, será 

necessário realizar ALTERAÇÃO 

na equipe”.

(3) Em seguida, será aberto um 

novo formulário.

Descrever de forma 

sucinta e objetiva a 

justificativa desta 

emenda.
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Primeiro aparecerá os membros da 

equipe já cadastrados. Haverá duas 

opções na “Ação”:

(1) Desejo MANTER “xxxxx” na equipe.

(2) Desejo EXCLUIR “xxxxx” da equipe. 

Emenda de Membros da Equipe
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Caso precise incluir um novo membro 

na equipe, clicar neste símbolo

Será aberto um novo formulário abaixo 

para preenchimento dos dados do 

novo membro.  

Emenda de Membros da Equipe
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Caso precise incluir mais membros na 

equipe, clicar neste símbolo

Será aberto outro novo formulário 

abaixo para preenchimento dos dados 

do outro membro.

Para excluir um formulário, clicar neste 

símbolo

Emenda de Membros da Equipe
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Emenda de Membros da Equipe

Anexar documento com 

a justificativa completa 

e detalhada da emenda 

(arquivo em PDF)
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(C)

Emenda para Alteração no 

Cronograma do Projeto

17



Emenda de Cronograma do Projeto

Para solicitar alteração no Cronograma do 

Projeto:

(1) Clicar em “Cronograma”. 

(2) Selecionar “SIM, será alterado”.

(3) Em seguida, será aberto um formulário para 

incluir a nova previsão da data de término.

Descrever de forma 

sucinta e objetiva a 

justificativa desta 

emenda.
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Incluir a data do novo término do projeto.

Emenda de Cronograma do Projeto
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(D)

Alteração de Protocolo
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Para fazer alterações 

nos protocolos dos 

experimentos, 

descrever diretamente 

neste campo.

Anexar documento com a 

justificativa completa e 

detalhada da emenda 

(arquivo em PDF).
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Alteração de Protocolo



(E)

Alteração de Cadastro
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Alteração de Cadastro

Digitar a nova informação 

no campo que deseja alterar 

o cadastro do projeto. 

Anexar documento com 

a justificativa completa e 

detalhada do motivo da 

alteração do cadastro 

(arquivo em PDF)
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(F)

Notificação
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Notificação

Utilizar a “Notificação” 

somente quando não 

houver qualquer 

alteração nos dados 

do projeto.
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(G)

Relatório Parcial / Final
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Relatório Parcial

Caso necessário, anexar o 

Relatório Parcial do projeto 

(arquivo em PDF)

Responder todas as 

perguntas do questionário.

Digitar o N amostral 

utilizado até o momento.
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Caso necessário, anexar o 

Relatório Final do projeto 

(arquivo em  PDF)

Responder 

todas as 

perguntas do 

questionário.

Relatório Final

Digitar o N amostral 

utilizado no projeto.
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(H)

Cancelamento
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Cancelamento

Responder 

todas as 

perguntas do 

questionário.

Digitar o N amostral 

utilizado até o momento. 
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Dúvidas?

Entre em contato com a

ceuasecretaria@gmail.com
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