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Seropédica-RJ, 13 de dezembro de 2021.

Em cumprimento à Convocação N° 16 de 22 de março de dois mil e vinte um, às 8 horas e
30minutos do dia 29 de março de dois mil e vinte um, 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, Michelle Cavalcanti Porto
Marassi, representante do Departamento de Ciências Fisiológicas; Helcimar Palhano,
representante do Departamento de Anatomia Animal e Humana 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. Avaliação dos processos que apresentaram pendência na última
reunião: 1) 014058-15, registrado com o número CEUA 04/2020; 2) 018334-14, registrado
com o número CEUA 05/2020; e 3) 032316-45, registrado com o número CEUA 06/2020.
1. Aprovação da ata anterior. O vice-coordenador fez a leitura da ata da reunião anterior e
todos aprovaram. 2. Avaliação dos processos: Os processos foram reavaliados utilizando
formulário de avaliação após novo envio dos projetos pelos seus respectivos coordenadores,
tendo cada um ganho o seguinte parecer: 1) 014058-15, registrado com o número CEUA
04/2020, avaliado pela prof. Ana Claudia Ferreira Souza, aprovado; 2) 018334-14, registrado
com o número CEUA 05/2020, avaliado pela prof. Renata Barbosa Lacerda, aprovado; e 3)
032316-45, registrado com o número CEUA 06/2020, avaliado pela prof. Michelle
Cavalcanti Porto Marassi pendente. Após a análise, verificou-se que o formulário e projeto não
estavam de acordo com o padrão estabelecido para que fossem aprovados. Desta forma, uma
solicitação foi realizada para que maiores explicações sobre o papel de alguns peptídeos fosse
fornecido. 3. Avaliação do processo 011799-25, registrado com o número CEUA 01/2021,
avaliado pelo prof. Ricardo Utsunomia, pendente. Após a análise, verificou-se que o
formulário e o projeto não estavam de acordo com o padrão estabelecido para que fossem
aprovados. Desta forma, uma solicitação foi realizada para que maiores explicações sobre a
metodologia fossem fornecidas. Nada mais havendo a tratar, o senhor vice coordenador, o
professor Ricardo Utsunomia deu por encerrada a reunião às 9h 30min, lavrou a presente ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes
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