FEBRACE 2018 - 16ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
Formulário para projetos que envolvam Animais Vertebrados (5B)

Obrigatório para projetos com animais vertebrados conduzidos em instituto de pesquisa.
(Necessita de aprovação prévia pelo Comitê de Tratamento adequado dos animais.)
Nome(s) do(s) Estudante(s):

Título do Projeto:
Protocolo do documento de aprovação do CEUA:
Deve ser prenchido pelo Cientista Qualificado:
1) A idéia do projeto foi do estudante ou é um subtema de sua pesquisa?
2) Você leu o regulamento e os detalhes referentes ao projeto?

Sim

Não

3) Quais foram as técnicas de laboratório no qual o estudante foi treinado? Inclua as datas destes treinamentos.

4) a) Espécies de Animais Utilizados:

b) Linhagem:

c) Quantidade Estimada de animais:

d) Sexo:

Macho

Fêmea

Ambos

5) Condições de criação e alojamento:
a) Biotério:

Sim

c) Condições do biotério:

Não

b) Localização do biotério:
Responsável pelo biotério:

ventilação:

temperatura ambiente:

exaustão do ar:

ciclo claro / escuro:

tipo de gaiola:

quantidade de animais por gaiola:

se não em 5a. Justificar:

6) a) Classificação de nível de sofrimento atribuído para CEUA:
b) Classificação de nível de sofrimento atribuído a pesquisa do estudante:
7) Descreva com detalhes, o papel do estudante neste projeto: procedimentos e equipamentos por ele(a) utilizados,
informações destacadas e precauções realizadas. (Anexe páginas adicionais caso seja necessário.)

8) O procedimento causará dor intencional no animal?

Sim

Não, Justifique:

9) O procedimento causará dor intencional no animal?

Sim

Não, Justifique:

10) O procedimento causará dor intencional no animal?

Sim
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Não, Justifique:

FEBRACE 2017 - 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
Formulário para projetos que envolvam Animais Vertebrados (5B)

Obrigatório para projetos com animais vertebrados conduzidos em instituto de pesquisa.
(Necessita de aprovação prévia pelo Comitê de Tratamento adequado dos animais.)
11) Se o estudante realiza pesquisas com tecidos, inclua a descrição dos procedimentos realizados e como os tecidos
ou secreçòes foram obtidas. (Se os procedimentos realizados com os tecidos foram inclusos e aprovados pelo CEUA, o
estudante fica isento do preenchimento dos formulário 6A e 6B)

12) Anexe ao formulário uma cópia do documento de aprovação de realização da pesquisa concedida pela
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da instituição. Uma carta assinada pelo Cientista Qualificado ou
do Orientador NÃO é o suficiente.

Certificação ou Documentação do Treinamento do Estudante.
Número do Certificado do Treinamento ou Anexe o Documento

Datas de Treinamento

Nome do Cientista Qualificado

Assinatura

Data

Nome de Chefe/ Coordenador CEUA

Assinatura

Data

www.febrace.org.br

