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Seropédica-RJ, 13 de dezembro de 2021.

Em cumprimento à Convocação N° 14 de 16 de novembro de dois mil e vinte, às 15h e 30
minutos do dia dezenove de novembro 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 sugeriu que a avaliação completa dos processos
fosse realizada na próxima reunião, uma vez que todos os avaliadores devem confeccionar um
comentário rápido sobre o projeto avaliado e inserir este pequeno texto ao final do formulário
de avaliação dos processos. Todos os presentes concordaram e ficou assim o assunto a ser
tratado. 1. Assuntos gerais. O professor Luciano da Silva Alonso pediu a palavra e comunicou
que deverá ser substituído na CEUA pelo seu suplente, o professor Helcimar Palhano, a partir
deste momento, uma vez que se tornou o responsável técnico do Biotério de roedores do
Departamento de Ciências Fisiológicas. Assim, ele faria uma consulta ao seu Departamento de
origem para a indicação de um novo suplente para o professor Helcimar Palhano. Todos os
membros estiveram de acordo com esta sugestão. Nada mais havendo a tratar, o senhor vice
coordenador, o professor Ricardo Utsunomia deu por encerrada a reunião às 15h 20min, lavrou
a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes
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