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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL

ATA Nº 861 / 2022 - DeptBA (12.28.01.00.00.00.45) 

Nº do Protocolo: 23083.018181/2022-77
Seropédica-RJ, 22 de março de 2022.

Em cumprimento à Convocação N° 19 de 04 de fevereiro de dois mil e vinte dois, às 13 horas 
do dia 08 de fevereiro de dois mil e vinte dois, 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: Ana Cláudia Ferreira 
Souza, coordenadora e representante do Departamento de Biologia Animal, Ricardo 
Utsunomia, vice coordenador e representante do Departamento de Genética, Antonia Kecya 
França Moita Costa, representante suplente do Departamento de Genética, Helcimar Barbosa 
Palhano, representante do Departamento de Anatomia Animal e Humana, Hélio José Santos 
Bagetti Filho, representante suplente do Departamento de Anatomia Animal e Humana, Renata 
Barbosa Lacerda, representante do Departamento de Ciências Farmacêuticas e Michelle 
Cavalcanti Porto Marassi, representante do Departamento de Ciências Fisiológicas. A 
coordenadora começou agradecendo a presença de todos e dando as boas-vindas aos novos 
membros da comissão. Em seguida foram tratados os seguintes assuntos: 1. Informes; 2. 
Calendário de reuniões 2022; 3. Atualização do regimento da CEUA; 4. Distribuição dos 
processos pendentes para avaliação: 087569-37 registrado com o número CEUA 01/2022; 
060778-33 registrado com o número CEUA 02/2022; 003921-71 registrado com o número 
CEUA 03/2022; 5. Assuntos gerais. 1. Informes. A coordenadora informou sobre a portaria 
6721/2021-GABREI de 14 de dezembro de 2021 que designou os novos membros da 
CEUA/ICBS/UFRRJ. Em seguida, a mesma informou sobre a criação do e-mail institucional 
para a CEUA e sobre a disponibilização de espaço físico e computador para uso da comissão.
2. Calendário de reuniões 2022. Após discussão, foi aprovado por unanimidade a elaboração 
de calendários de reuniões ordinárias da CEUA seguindo a duração dos períodos letivos da 
instituição para o ano civil de 2022. As datas e horários estabelecidos para as próximas 
reuniões deste período letivo foram: 14/03 às 15:00h, 13/04 às 08:30h e 05/05 às 08:30h. Ficou 
ainda estabelecido que na última reunião deste período será proposto o calendário de reuniões 
para o período seguinte. 3. Atualização do regimento da CEUA. A coordenadora apresentou 
o regimento vigente e após discussão algumas alterações já foram propostas no texto, como a 
atualização do nome do instituto ao longo de todo o documento, alteração no período de 
avaliação dos processos pela comissão e adição de cláusula para restrição de envio de novos 
projetos por pesquisadores com relatórios pendentes. Após estas alterações, ficou acordado por 
unanimidade que o regimento com as alterações realizadas será novamente avaliado para 
aprovação na próxima reunião. 4. Distribuição dos processos pendentes para avaliação: 
087569-37 registrado com o número CEUA 01/2022; 060778-33 registrado com o número 
CEUA 02/2022; 003921-71 registrado com o número CEUA 03/2022. A coordenadora 
solicitou a retirada do processo 003921-71 registrado com o número CEUA 03/2022 para 
distribuição, uma vez que o processo estava incompleto. Em seguida a mesma fez a leitura dos 
títulos e resumos dos processos 087569-37, registrado com o número CEUA 01/2022, e 
060778-33, registrado com o número CEUA 02/2022. O primeiro processo foi direcionado ao 
representante Helcimar Barbosa Palhano e o segundo à representante Michelle Cavalcanti 
Porto Marassi para avaliação. 5. Assuntos Gerais. A coordenadora apresentou um passo a 
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passo para abertura de processo para avaliação de projetos pela CEUA, a ser disponibilizado 
no site do ICBS. Em seguida, a mesma informou sobre a necessidade de assinatura dos termos 
de confidencialidade e ficou acordado que os mesmos seriam enviados por e-mail para os 
representantes. Por fim, a coordenadora conferiu a listagem de e-mails dos representantes para 
as futuras convocações. Nada mais havendo a tratar, a senhora coordenadora, professora Ana 
Cláudia Ferreira Souza, deu por encerrada a reunião às 15h 45min, lavrou a presente ata que, 
após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

(Assinado digitalmente em 22/03/2022 15:01 ) 
ANA CLAUDIA FERREIRA SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptBA (12.28.01.00.00.00.45) 

Matrícula: 3092549 

(Assinado digitalmente em 22/03/2022 16:36 ) 
ANTONIA KECYA FRANCA MOITA COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptG (12.28.01.00.00.00.50) 

Matrícula: 1746583 

(Assinado digitalmente em 22/03/2022 15:26 ) 
HELCIMAR BARBOSA PALHANO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptAnatAH (12.28.01.00.00.00.44) 

Matrícula: 1734402 

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 08:29 ) 
HELIO JOSE SANTOS BAGETTI FILHO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

DeptAnatAH (12.28.01.00.00.00.44) 
Matrícula: 3223291 

(Assinado digitalmente em 26/03/2022 15:43 ) 
MICHELLE CAVALCANTI PORTO MARASSI 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptCF (12.28.01.00.00.00.48) 

Matrícula: 2533919 

(Assinado digitalmente em 22/03/2022 15:27 ) 
RENATA BARBOSA LACERDA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47) 

Matrícula: 1979542 

(Assinado digitalmente em 22/03/2022 17:03 ) 
RICARDO UTSUNOMIA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptG (12.28.01.00.00.00.50) 

Matrícula: 3138877 
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