
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA/ALF) 
Rodovia MT 208, s/n - Lote 143-A, Loteamento Aquarela – Hamoa 

Caixa Postal 148 - CEP: 78580-000 
Telefone: (66) 3512-7000 

 
 

SUBMISSÃO DE PROTOCOLOS À CEUA/ALF 

PROCEDIMENTOS GERAIS  
 

1) Preencher um dos formulários de solicitação de autorização para uso de animais, conforme a natureza da 

atividade: 

- CEUA/ALF 1_ Formulario_atividade de ENSINO 

- CEUA/ALF 2_Formulario_atividade de PESQUISA 

 

*** Os formulários estão disponíveis para download na página da CEUA/ALF 

(http://alf.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/comissao-de-etica-no-uso-de-animais1/); 

 

*** Atividades de EXTENSÃO que envolvam utilização de animais deverão ser submetidas à CEUA/ALF por 

meio do formulário de ENSINO. 

 

2) Salvar o formulário preenchido em seu arquivo pessoal. Durante a análise do protocolo, a CEUA/ALF poderá 

solicitar ajustes e reenvio; 

 

3) Caso necessário, anexar ao formulário outros documentos exigidos pelo CONCEA, como: 

- termo de consentimento livre e esclarecido do proprietário ou responsável pelos animais; 

- comprovante de capacitação e/ou treinamento do responsável e colaboradores para uso de animais; 

 

*** Para se inteirar da documentação exigida em cada tipo de atividade, consulte a página de legislação do 

CONCEA (https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/paginas/legislacao.html) ou a 

CEUA/ALF; 

 

4) Protocolar toda documentação junto à Coordenação da CEUA/ALF, preferencialmente de modo eletrônico, 

pelo e-mail: ceua.alf@ifmt.edu.br 

 

*** Excepcionalmente, o envio de documentação impressa também poderá ser realizado. Sua entrega poderá 

ser feita diretamente à CEUA/ALF, na sala da Coordenação de Pesquisa e Inovação do campus, ou no Gabinete 

da Direção Geral do campus; 

 

5) Após a conferência da documentação, o proponente receberá da CEUA/ALF, através do e-mail indicado no 

formulário, um número de protocolo para acompanhamento do trâmite junto à Comissão; 

 

6) Cabe ao proponente consultar, na página da CEUA/ALF, o cronograma de reuniões ordinárias da Comissão, 

encaminhando com antecedência seu protocolo para que haja tempo hábil de análise e parecer antes da data 

programada para início da atividade.  
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