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Seropédica-RJ, 13 de dezembro de 2021.

Em cumprimento à Convocação N° 12 de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, às 15h e
30 minutos do dia trinta de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se os membros da Comissão
de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (CEUA/ICBS/UFRRJ). Estavam presentes: Ricardo
Utsunomia, vice coordenador e representante do Departamento de Genética, Ana Cláudia
Ferreira Souza, representante do Departamento de Biologia Animal, Luciano da Silva Alonso,
representante do Departamento de Anatomia Animal e Humana, Michelle Cavalcanti Porto
Marassi, representante do Departamento de Ciências Fisiológicas e Renata Barbosa Lacerda,
representante do Departamento de Ciências Farmacêuticas. O vice coordenador começou
agradecendo a presença de todos e ficaram assim os assuntos a serem tratados: 1. Aprovação
da ata anterior; 2. Aprovação do relatório de atividades CEUA/2019; 3. Decisão sobre
avaliar os processos que preveem a utilização de animais do biotério do DCFis; 4.
Renovação do processo 8056-72, registrado com o número CEUA 7/2018, sob
coordenação da Prof. Dra. Magda Medeiros; 5. Estabelecimento de calendário de
reuniões para o ano de 2020. 1. Aprovação da ata anterior. O vice coordenador fez a leitura
da ata da reunião anterior e, após apreciação, a ata foi aprovada. 2. Aprovação do relatório de
atividades CEUA/2019. O referido relatório foi apreciado e as seguintes considerações foram
feitas: a não necessidade de apontar a Formação profissional do responsável técnico no item
(4) do relatório, uma vez que não há responsável técnico nos biotérios; checagem se as
espécies utilizadas em atividades de pesquisa científica se restringem a 70 indivíduos de
peixes. Após a verificação destas pendências, o relatório foi aprovado. 3. Decisão sobre
avaliar os processos que preveem a utilização de animais do biotério do DCFis. Após
discussão, decidiu-se que os processos devem ser avaliados normalmente. Assim, destaca-se
que enquanto a situação de RT dos biotérios do DCFis não for regularizada, a CEUA não
poderá aprovar nenhum projeto que se proponha a utilizar roedores como modelo de estudo.
No entanto, os membros concordaram que seria importante dar um retorno sobre a viabilidade
dos projetos a cada um dos solicitantes, desconsiderando a questão dos biotérios. 4.
Renovação do processo 8056-72, registrado com o número CEUA 7/2018, sob
coordenação da Prof. Dra. Magda Medeiros. Após discussão, os membros consideraram que
a justificativa fornecida pela coordenadora do projeto foi válida e por não envolver nenhum
procedimento invasivo, consideraram que o pedido de extensão deve ser aprovado. 5.
Estabelecimento de calendário de reuniões para o ano de 2020. Após discussão e
proposição de datas, os membros aprovaram as seguintes datas para as próximas reuniões da
comissão: 1) dezenove de outubro de dois mil e vinte, às 15h e 30 minutos; 2) dezenove de
novembro de dois mil e vinte, às 15h e 30 minutos; e 3) onze de dezembro de dois mil e vinte,
às 14h . Nada mais havendo a tratar, o senhor vice coordenador, o professor Ricardo
Utsunomia deu por encerrada a reunião às 15h 30min, lavrou a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelos membros presentes
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