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REGIMENTO INTERNO

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DO CAMPUS ALTA FLORESTA 

Regimento aprovado pelo colegiado da CEUA/ALF

em Reunião Extraordinária de 09/07/2021 

1. DA NATUREZA E FINALIDADE
1.1. A Comissão de Ética no Uso de Animais do IFMT Alta Floresta (CEUA/ALF) é um órgão colegiado, de natureza
autônoma e caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, que atua em matéria relativa à utilização de animais em atividades
de ensino e pesquisa científica, sempre que envolvidas espécies pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata, exceto o
homem.

1.2. Para fins deste Regimento, considera-se:
I. atividade de ensino: atividade praticada sob orientação educacional e que utilize animais com a finalidade de proporcionar a
formação necessária ao desenvolvimento de habilidades e competências a discentes, sua preparação para o mercado de
trabalho e para o exercício profissional;
II. atividade de pesquisa científica: atividade relacionada com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico,
produção e controle de qualidade de drogas, fármacos, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou
quaisquer outros testados em animais.

1.3. Toda e qualquer atividade de ensino e pesquisa científica cujo desenvolvimento venha a ocorrer nas dependências
físicas do IFMT Alta Floresta ou que, mesmo sendo desenvolvida fora dos limites físicos do campus, seja coordenada por
integrante do quadro de pessoal docente ou técnico-administrativo do IFMT Alta Floresta com finalidade pedagógica ou
científica, deve ser previamente submetida à apreciação da CEUA/ALF. 

1.4. Excluem-se do disposto no item 1.3 as atividades desenvolvidas em outras instituições de ensino e/ou pesquisa, desde
que formalmente aprovadas pela CEUA local. 

1.5. Compete aos pesquisadores, docentes, coordenadores e/ou responsáveis por atividades experimentais, pedagógicas ou
de criação de animais assegurar o cumprimento das normas de criação e uso ético de animais, bem como garantir que as
equipes técnicas e de apoio envolvidas nas atividades com animais recebam treinamento apropriado e estejam cientes da
responsabilidade no trato dos mesmos.

1.6. A CEUA/ALF tem por finalidade cumprir e fazer cumprir, no âmbito do IFMT Alta Floresta (sede e centros de referência) e
nos limites de suas atribuições, o disposto na Lei nº 11.794, de 2008, nas demais normas aplicáveis e nas Resoluções
Normativas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).
 
2. DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO
2.1. A CEUA/ALF será constituída por um mínimo de 5 membros titulares e seus respectivos suplentes, nomeados pelo
Diretor Geral do campus, dentre eles:
I. ao menos um Médico Veterinário;
II. ao menos um Biólogo;
III. docentes e/ou pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento do campus Alta Floresta, preferencialmente com título
de doutor ou mestre, especialmente aqueles envolvidos em atividades que direta ou indiretamente relacionam-se ao uso de
animais;
IV. um representante de sociedade protetora dos animais legalmente constituída e estabelecida no país.

Parágrafo único: a escolha dos membros da CEUA/ALF será feita após consulta aos atuais membros da comissão, aos



Colegiados de Curso e aos pesquisadores e docentes do campus envolvidos em atividades de ensino e pesquisa que utilizem
animais.

2.2. Todos os membros da CEUA/ALF devem ser cidadãos brasileiros, exigindo-se:
I. do médico veterinário, do biólogo, do docente e do pesquisador, reconhecida competência técnica e notório saber, com
destacada atividade profissional em áreas relacionadas ao escopo da Lei n. 11.794/2008;
II. do representante de sociedade protetora dos animais, interesse no bem-estar animal.

2.3. Na hipótese de inexistência de qualquer indicação de representante por parte das sociedades protetoras de animais
convidadas, caberá ao Diretor Geral do campus, após a realização de convite formal a três sociedades protetoras de animais,
nomear consultor ad hoc com notório saber e experiência no uso ético de animais para preencher a vaga estabelecida no
inciso IV do item 2.1, enquanto perdurar essa situação.

2.4. O mandato dos membros da CEUA/ALF será de dois anos, admitindo-se a recondução.

Parágrafo único. A contagem do período do mandato de membro suplente é contínua, ainda que assuma o mandato de
titular. 

2.5. Cabe à CEUA/ALF eleger, dentre seus membros titulares, um Coordenador e um Vice-coordenador, necessariamente
servidores do IFMT Alta Floresta, que serão nomeados pelo Diretor Geral do campus. 

2.6. Para o desempenho das funções previstas neste Regimento, serão alocadas aos membros da CEUA/ALF:
I. Quatro horas semanais para o Coordenador e Vice-coordenador;
II. Duas horas semanais para os demais membros vinculados ao IFMT Alta Floresta.
 
3. DO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO
3.1. Caberá ao IFMT Alta Floresta reconhecer o papel legal da CEUA/ALF, observar suas recomendações e promover sua
capacitação em ética, cuidados e uso de animais em experimentação, assegurando recursos humanos e técnicos
necessários ao cumprimento de suas obrigações, em especial aqueles que se destinam à supervisão das atividades de
ensino e pesquisa científica.
 
4. DA COMPETÊNCIA
4.1. Compete à CEUA/ALF:
I. cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei nº 11.794/2008, nas demais normas aplicáveis e
nas Resoluções Normativas do CONCEA;
II. solicitar de seus membros a assinatura de termo de concordância com este Regimento e a confidencialidade sobre os
projetos e/ou protocolos que forem submetidos à sua apreciação;
III. garantir o acesso igualitário a todos os seus membros aos processos, protocolos e relatórios em análise, bem como aos
documentos relativos às suas atividades;
IV. tomar decisões sobre procedimentos e protocolos de ensino e pesquisa científica, sempre em consonância com as
normas em vigor, e divulgá-las aos responsáveis;
V. avaliar a qualificação e a experiência do pessoal envolvido nas atividades de criação, ensino e pesquisa científica, de
modo a garantir o uso adequado dos animais;
VI. manter registro atualizado dos protocolos de que trata o inciso IV, bem como o cadastro de docentes e pesquisadores da
instituição que utilizam animais;
VII. expedir, no âmbito de suas atribuições, atestado com lavra de aprovado, reprovado ou aprovado com restrições,
referentes aos protocolos de que trata o inciso IV;
VIII. receber denúncias de maus tratos aos animais da instituição e tomar as devidas providências de acordo com a legislação
vigente;
IX. acompanhar e fiscalizar a evolução dos protocolos de ensino e pesquisa científica, bem como vistoriar as instalações
onde se realizam os projetos e o alojamento de animais;
X. determinar a paralisação de qualquer procedimento em desacordo com a Lei nº 11.794/2008, na execução de atividades
de ensino e de pesquisa científica, até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
cabíveis. Não cumpridas as notificações, a CEUA/ALF oferecerá denúncia ao CONCEA;
XI. manter cadastro de especialistas, para consulta ad hoc, nos casos em que a comissão se julgar inapta para avaliar
alguma matéria;
XII. desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética no uso de animais;
XIII. deliberar sobre os atos ad referendum de seu Coordenador;
XIV. elaborar e atualizar o seu Regimento Interno.
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1. São atribuições e responsabilidades dos membros da CEUA/ALF (titulares e suplentes):
I. assinar termo de concordância com este Regimento e de confidencialidade, no início de suas atividades;
II. participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, quando convocados;
III. justificar à Coordenação, por escrito e de forma documentada, o não atendimento à convocação para reunião; 



IV. relatar os protocolos que lhes forem distribuídos pelo Coordenador, dentro do prazo estabelecido;
V. proferir voto ou parecer e manifestar-se a respeito das matérias em discussão;
VI. fundamentar-se na legislação vigente, nas resoluções do CONCEA e no estabelecido neste Regimento para o exercício
de suas atribuições;
VII. solicitar à Coordenação o auxílio de assessoria ad hoc para a análise de protocolos, quando necessário;
VIII. assegurar o sigilo sobre os assuntos de que tratam os protocolos, pareceres, e decisões da CEUA/ALF.

5.2. São atribuições e responsabilidades do Coordenador da CEUA/ALF:
I. convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias da CEUA/ALF;
II. distribuir para análise e parecer, dentre os seus membros, os protocolos submetidos à CEUA/ALF;
III. executar as deliberações da CEUA/ALF;
IV. assinar os certificados emitidos pela CEUA/ALF;
V. solicitar à Direção Geral do campus os recursos necessários para que a CEUA/ALF exerça suas funções em consonância
com a Lei nº 11.794/2008, com o Decreto nº 6.899/2009 e demais dispositivos legais pertinentes; 
VI. solicitar à Direção Geral do campus a exclusão e substituição de membro que não pautar sua conduta no que é disposto
no item 5.1 deste Regimento, inclusive daquele que faltar a mais de três reuniões sem ter apresentado justificativa por escrito
da sua ausência;
VII. representar a CEUA/ALF, ou indicar representante, nas negociações com a Direção Geral do campus e em congressos,
fóruns, simpósios ou outras atividades relacionadas à atuação da comissão; 
VIII. garantir que os registros da CEUA/ALF sejam adequadamente mantidos e disponibilizados para revisão sempre que
necessário;
IX. garantir que as informações registradas no Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais (CIUCA) sejam
verdadeiras e atualizadas;
X. encaminhar o relatório de atividades da CEUA/ALF no prazo definido pelo CONCEA;
XI. deliberar, ad referendum da comissão, quando justificado pela urgência da situação, sobre as competências da
CEUA/ALF definidas no item 4.1, exceto no que tange à decisão sobre aprovação de protocolos e alterações deste
Regimento;

Parágrafo único: após qualquer deliberação ad referendum, cabe ao coordenador consultar os membros titulares da
CEUA/ALF, em um prazo de 24 horas, sobre a necessidade de agendamento de reunião extraordinária para decisão
colegiada sobre a manutenção da deliberação.

5.3. São atribuições e responsabilidades do Vice-coordenador da CEUA/ALF:
I. auxiliar o Coordenador no desempenho de suas funções;
II. exercer as atribuições previstas no item 5.2 nos impedimentos ou afastamentos do Coordenador.
 
6. DAS REUNIÕES DA CEUA/ALF
6.1. A CEUA/ALF deverá reunir-se, ordinariamente, a cada três meses, ou extraordinariamente, sempre que necessário, a
juízo do Coordenador ou por convocação da maioria simples de seus membros titulares.

6.2. Os membros da CEUA/ALF (titulares e suplentes) serão convocados para reunião com, no mínimo, 72 horas de
antecedência, a menos que a urgência da reunião extraordinária não permita a manutenção desse prazo.

6.3. As reuniões da CEUA/ALF ocorrerão de forma presencial ou por videoconferência, a depender da possibilidade de
desenvolvimento dos trabalhos de forma adequada.

6.4. O quórum de reunião da CEUA/ALF é de maioria absoluta e o quórum de deliberação poderá ser por consenso ou por
voto favorável da maioria relativa de seus membros com direito a voto, dentre titulares e suplentes. 

6.5. Se persistir a falta de quórum após 20 minutos do horário agendado para início da reunião, o Coordenador lavrará ata de
encerramento de reunião discriminando o ocorrido, finalizando os trabalhos do colegiado e agendando nova convocação. 

6.6. As reuniões da CEUA/ALF seguirão o seguinte protocolo:
I. verificação de presença e existência de quórum;
II. abertura dos trabalhos pelo Coordenador e, em caso de sua ausência, pelo Vice-coordenador;
III. votação da ata da reunião anterior;
IV. comunicações breves e franqueamento da palavra;
V. leitura dos pareceres e despacho do expediente.

Parágrafo único. Em caso de urgência ou alta relevância de alguma matéria, a CEUA/ALF, por voto da maioria relativa de
seus membros, poderá alterar a sequência estabelecida neste item, bem como propor a inclusão de novas matérias a pedido
justificado de seus membros.

6.7. O membro suplente terá direito a voz e, na ausência ou impedimento do respectivo titular, a voto nas deliberações.



6.8. Toda reunião deverá ser registrada em ata e esta deverá ser apreciada e aprovada pelo colegiado, com assinatura dos
membros presentes.

6.9. A CEUA não analisará ou emitirá qualquer parecer referente a projetos já executados ou em andamento.
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
7.1. A CEUA/ALF observará o recesso estabelecido no calendário acadêmico dos cursos regulares do IFMT Alta Floresta. 

7.2. Das disposições proferidas pela CEUA/ALF caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao CONCEA.

7.3. Os membros da CEUA/ALF responderão pelos prejuízos que, por dolo, causarem às atividades de ensino e pesquisa
científica.

7.4. O presente Regimento somente poderá ser alterado em reunião convocada para este fim, após aprovação de pelo
menos dois terços dos seus membros.

7.5. Os casos omissos serão dirimidos em plenário pela CEUA/ALF.

7.6. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO SERPA VIEIRA
Coordenador da CEUA/ALF
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