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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

ATA Nº 5749 / 2021 - ICBS (12.28.01.22) 

Nº do Protocolo: 23083.089871/2021-20
Seropédica-RJ, 13 de dezembro de 2021.

Em cumprimento à Convocação N° 18 de 15 de outubro de dois mil e vinte um, às 8 horas do dia 18 de
outubro 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 Barbosa
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: 1) 064983-78, registrado com o número CEUA 04/2021; 2) 032491-13,
registrado com o número CEUA 05/2021; e 3) 050643-60, registrado com o número CEUA
06/2021. 4. Assuntos gerais. 1. Aprovação da ata anterior. O vice coordenador fez a leitura da ata da
reunião anterior e todos aprovaram. 2. Avaliação dos processos: 1) 064983-78, registrado com o
número CEUA 04/2021, avaliado pela prof. Michelle Marassi, aprovado com condição. A professora Michelle
Marassi apontou algumas pendências que precisam ser resolvidas no formulário de submissão, antes que o
processo possa ser aprovado, como a pendência se trata apenas da data de início do projeto e não há
qualquer problema com a metodologia, os membros aprovaram o projeto sob a condição do professor
Fernando de Azevedo Cruz Seara enviar um novo formulário com a data alterada; 2) 032491-13,
registrado com o número CEUA 05/2020, avaliado pelo prof. Ricardo Utsunomia, aprovado. Destaca-se
que o referido projeto foi previamente aprovado na CEUA-UFV, sendo que a professora Ana Cláudia Ferreira
Souza utilizará órgãos (fêmures, próstatas e soro de ratos) doados pelo professor responsável do projeto
aprovado na UFV. Desta forma, os membros aprovaram a solicitação do processo, sendo que a professora
Ana Cláudia Ferreira Souza deve encaminhar à CEUA uma carta de doação dos órgãos, bem como o
certificado original da CEUA-UFV; 3) 050643-60, registrado com o número CEUA 06/2021,
avaliado pelo prof. Ricardo Utsunomia, aprovado. 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

(Assinado digitalmente em 13/12/2021 13:05 ) 
ANA CLAUDIA FERREIRA SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptBA (12.28.01.00.00.00.45) 
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