
 

 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM USO DE ANIMAIS EM 

EXPERIMENTAÇÃO 

Aprovado pela Congregação em 12/04/2017. 

 

Este regimento dispõe sobre o objetivo, a constituição, a competência e o funcionamento 

do Comitê de Ética em Uso de Animais em Experimentação (CEUA) da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP). 

 

DO OBJETIVO 

Artigo 1º - O CEUA tem por finalidade analisar, emitir parecer e expedir certificado à luz 

da Lei Federal nº 11.794 de 2008, Lei Federal nº 1.153 de 1995, e da legislação 

complementar pertinente, que regulamenta os procedimentos para o uso científico de 

animais. 

Parágrafo único: Entende-se por experimentação animal os procedimentos efetuados em 

animais visando à elucidação de fenômenos fisiológicos, patológicos, comportamentais ou 

ecológicos, mediante técnicas específicas e pré-estabelecidas. 

DA CONSTITUIÇÃO 

Artigo 2º - O CEUA, órgão assessor da Congregação da EACH, é constituído por: 

 I – quatro representantes docentes e respectivos suplentes; 

II – dois representantes dos servidores técnico-administrativos; 

III – um médico veterinário; 

IV – um biólogo; 

V – um representante de sociedade protetora dos animais, legalmente estabelecida 

no Brasil.  

DA ELEIÇÃO 

Artigo 3º - Os representantes docentes serão eleitos por seus pares.  



 

 

Artigo 4º - Os representantes dos servidores técnico-administrativos, o médico 

Veterinário, o biólogo e o representante de sociedade protetora dos animais serão 

indicados pela Congregação da EACH. 

Artigo 5º - O mandato dos membros do colegiado será de dois anos, permitidas 

reconduções. 

Artigo 6º - Serão eleitos coordenador e vice-coordenador dentre os membros do 

colegiado, para mandatos de dois anos, permitidas reconduções. 

Parágrafo único - Os mandatos de coordenador e vice-coordenador serão limitados pelos 

seus mandatos como membros do CEUA. 

Artigo 7º - A composição do colegiado será renovada anualmente pelo terço. 

DA COMPETÊNCIA 

Artigo 8o - É da competência do CEUA: 

I - cumprir e fazer cumprir, nos limites de suas atribuições, o disposto na legislação 

nacional e nas demais leis aplicáveis à utilização de animais para o ensino e pesquisa; 

II - examinar previamente os procedimentos de ensino ou pesquisa a serem realizados na 

EACH para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável; 

III - manter o cadastro atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa com animais, 

realizados ou em andamento na EACH; 

IV - manter cadastro de pesquisadores que realizam procedimentos de ensino e pesquisa 

com animais; 

V - expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários junto 

aos órgãos de fomento à pesquisa, periódicos científicos ou outros; 

VI - orientar pesquisadores sobre procedimentos de ensino e pesquisa, bem como sobre 

as instalações necessárias para a manutenção dos animais de experimentação. 



 

 

§ 1º – Constatado qualquer procedimento fora dos limites da legislação vigente, na 

execução de um procedimento de ensino ou pesquisa o CEUA solicitará ao docente 

responsável que a irregularidade seja sanada, dentro do prazo a ser estabelecido, de 

acordo com a situação, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

§ 2º – Das decisões proferidas pelo CEUA caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao 

próprio CEUA e à Congregação. 

§ 3º – Os membros do CEUA estão obrigados a resguardar o segredo científico e 

industrial, desde que o mesmo seja compatível com a presente Portaria, sob pena de 

responsabilidade. 

DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 9º – O CEUA reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo quatro vezes em 

cada semestre e, extraordinariamente, sempre que a convocar o coordenador 

ou um terço de seus membros em exercício. 

§ 1º - A convocação para as reuniões será feita por escrito, com o mínimo 

de quarenta e oito horas de antecedência, dela constando a pauta de 

assuntos a serem deliberados. 

§ 2º - O secretário da comissão colherá as assinaturas dos membros em 

lista de presença, na hora de início dos trabalhos. 

§ 3º - Nas votações, o coordenador terá direito a voto e ao voto de 

qualidade em caso de empate. 

§ 4º - Em caso de vacância das funções de coordenador, ou de vice-

coordenador, será realizada nova eleição no prazo de trinta dias. 

Artigo 10 – O coordenador será substituído em suas faltas e impedimentos 

pelo vice-coordenador. 

Artigo 11 – As reuniões do CEUA serão instaladas e terão prosseguimento com 

a presença de mais da metade de seus membros. 



 

 

§ 1º – Se não houver quórum, o CEUA será convocado para nova reunião 

trinta minutos depois, com a mesma pauta. 

§ 2º – Caso persista a falta de quórum em segunda convocação, o CEUA 

reunir-se-á em terceira convocação, trinta minutos depois, com qualquer 

número. 

§ 3º – A inclusão de assuntos na ordem do dia poderá ser feita desde que 

aprovada pelo colegiado. 

§ 4º – As sessões compõem-se de duas partes: expediente e ordem do 

dia. 

I - O expediente destina-se às comunicações do coordenador e dos 

demais membros do CEUA; 

II – A ordem do dia destina-se às matérias para análise e 

deliberação do CEUA. 

§ 5º – Lavrar-se-á ata dos trabalhos de cada sessão, que deverá ser 

analisada e aprovada pelos membros e assinada pelo coordenador e 

secretário. 

Artigo 12 – Poderão ser convidadas, a juízo do coordenador do colegiado, 

pessoas para prestar esclarecimentos sobre assuntos especiais.  

Artigo 13 – O pedido de vistas aos processos e documentos em análise no 

CEUA poderá ser solicitado por qualquer membro e será decidido pelo 

colegiado, de plano. 

§ 1º – O membro solicitante deverá devolver o processo ao CEUA no 

prazo máximo de dez dias. 

§ 2º – Decorrido o prazo do § 1º, a matéria constará da pauta da reunião 

seguinte. 



 

 

Artigo 14 – O CEUA terá um prazo de trinta dias para emitir o parecer que, quando 

favorável, será acompanhado de certificado. 

Parágrafo único – Todo parecer emitido pelo CEUA será de caráter sigiloso. 

Artigo 15 – O CEUA poderá recorrer a membros “ad hoc” para assessoria, sempre que 

considerar necessário. 

Artigo 16 – Os pesquisadores responsáveis por procedimentos que o CEUA julgar que 

não estejam de acordo com os Princípios Éticos em Experimentação Animal 

regulamentados pela Lei Federal nº 11.794 de 2008, Lei Federal nº 1.153 de 1995, e 

legislação complementar pertinente, ficarão impossibilitados de receber o certificado 

mencionado no inciso V do Artigo 8. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 17 – Na primeira reunião do CEUA, após a entrada em vigor deste 

regimento, proceder-se-á a sorteio para a indicação dos membros com 

mandato inicial de um, dois e três anos. 

 

 


