FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC
Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA SLMANDIC)

MANUAL DE APOIO PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA PARA O USO DE PEÇAS ANATÔMICAS NO
ENSINO/PESQUISA
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA PARA O USO DE PEÇAS
ANATÔMICAS NO ENSINO/PESQUISA

1 DADOS DO REMETENTE: (aluno e/ou pesquisador responsável pelo projeto)
Nome:
E-mail:
2 DADOS DO PROJETO:
Título:
Área de Conhecimento:
3 PESQUISADOR RESPONSÁVEL: (só podem ser pesquisadores responsáveis
docentes com vínculo empregatício com a instituição)
3.1 Identificação:
Nome completo:
Curso:
Campus:
Nível acadêmico:
Telefone: (___) ___________________
E-mail:
4 EXECUTORES/COLABORADORES (repetir este item para todos os executores
envolvidos no projeto, incluindo o remetente do projeto).
4.1 Identificação:
Nome completo:
Curso:
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Campus:
Nível acadêmico:
Telefone: (___) ___________________
E-mail:
5 RESUMO DO PROJETO/ AULA (não utilizar abreviaturas ou siglas)

Obs.: Deve ser bem relatado, de forma clara e objetiva, a proposta do projeto e/ou aula.
6 OBJETIVOS (não utilizar abreviaturas ou siglas)

7 JUSTIFI CATIVA

Obs.: A justificativa deverá conter as bases científicas para o estudo, aula ou
treinamento proposto, particularmente os dados prévios in vitro e in vivo que justifiquem
a experimentação em animais. Dados prévios obtidos em modelos in vitro devem ser
incluídos na justificativa para a utilização de animais. A simples ausência de estudos
prévios com animais não é justificativa suficiente para sua utilização. Deverá ser incluído
o “estado da arte” para permitir a avaliação se projetos similares já foram realizados e
assim evitar duplicação de resultados e utilização desnecessária de animais.
8 RELEVÂNCIA

Obs.: O potencial impacto da utilização dos animais para o avanço do conhecimento
científico, a saúde humana, e/ou a saúde animal devem ser incluídos neste item. Deve
ficar claro que os benefícios potenciais da atividade envolvendo animais em pesquisa ou
ensino se sobrepõem às consequências negativas da experimentação animal.
9 DESCRIÇÃO DAS PEÇAS ANATÔMICAS
a) Espécie ou grupo taxonômico (nome vulgar, se existir):
b) Justificar o uso da espécie animal escolhida:
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Obs.: O responsável deve justificar a espécie ou grupo taxonômico e os procedimentos a
serem empregados em função do sistema biológico a estudado. A opção por um
determinado modelo animal deve ter consistência cientifica e não ser influenciado por
conveniência ou orçamento.
9.1 Procedência:
Declaração da origem da peça anatômica (carta de doação do frigorífico ou nota
fiscal da compra)
Obs.: Quando se tratar de doação do frigorífico, a declaração deve conter Razão Social
do Frigorífico, CNPJ, dia do abate e número do lote.
Razão Social e CNPJ que fornece os animais ao Frigorífico.
Raça, idade e peso do animal abatido.
Número de registro pelo órgão responsável – SIF ou SISP.
10 Forma de descarte da carcaça

Obs. As carcaças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos brancos identificados
com símbolo de risco biológico e levados ao freezer onde permanecem congeladas até
serem autoclavadas. A coleta de carcaças será feita pela empresa responsável pela coleta
de resíduos infectantes e levada ao incinerador.
11 TERMO DE RESPONSABILIDADE
 Li e cumprirei o disposto na Lei Federal 11.794, de 8 de outubro de 2008, e as
demais normas aplicáveis à utilização de animais para o ensino e pesquisa,
especialmente as resoluções do Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal - CONCEA;
 Declaro que este protocolo não é desnecessariamente duplicativo, tem mérito
científico e que a equipe participante deste projeto/aula foi treinada e é competente
para executar os procedimentos descritos neste protocolo;
 Declaro que não existe método substitutivo que possa ser utilizado como uma
alternativa ao projeto;
 Assumo, sob pena de lei, total responsabilidade pela veracidade das informações
prestadas neste protocolo;
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 Assumo as responsabilidades civis e criminais se os procedimentos descritos neste
protocolo não forem seguidos.

Data:_____/______/______
Assinatura do Pesquisador: ______________________________
12. Documentos exigidos:
Declaração de origem da peça anatômica (carta de doação do frigorífico ou nota
fiscal da compra)
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