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CEUA
 

 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS
INSTITUTO DE VETERINÁRIA 

 

A Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (CEUA/IV/UFRRJ) foi constituída pela Portaria de número 91 de 04 de outubro de 2013 da Direção do
Instituto de Veterinária (IV) e, foi recomposta pela Reitoria por meio da Portaria nº 173 de 21 de fevereiro de 2014.
A CEUA visa analisar e qualificar, do ponto de vista ético, as atividades de criação, ensino e pesquisa científica
envolvendo o uso de animais. Os animais referidos neste Regimento são os pertencentes ao filo Chordata, subfilo
Vertebrata, excetuando-se o homem. A CEUA/IV/UFRRJ tem atribuições normativas, deliberativas, consultivas e
educativas, na esfera de sua competência: criação, ensino e pesquisa científica envolvendo animais em
cumprimento ao disposto na legislação vigente. É vedada a realização de criação, ensino e pesquisa científica
envolvendo animais no IV da UFRRJ, sem a prévia apreciação e autorização pela CEUA/IV/UFRRJ. Atividades de
criação, ensino e pesquisa científica envolvendo animais iniciadas ou desenvolvidas sem aprovação da
CEUA/IV/UFRRJ não serão reconhecidas pela Diretoria do IV. Estes procedimentos terão que ser enquadrados sob
a autoridade de uma Licença que será outorgada pela Comissão, após a aprovação de um protocolo específico. A
CEUA/IV/UFRRJ é uma instância vinculada a Direção do IV, de caráter público, colegiada e interdisciplinar,
deliberativa e educativa. 
 

Documentos para baixar:

DIRETRIZ BRASILEIRA PARA O CUIDADO E A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA FINS CIENTÍFICOS E
DIDÁTICOS – DBCA

Diretrizes e Praticas de Eutanásia do CONCEA

CEUA_IV Regimento Interno
Link para preenchimento do formulário:

Sistema CEUA/ IV/ UFRRJ:  http://r1.ufrrj.br/ceua/
 

Contato CEUA/IV/UFRRJ: 

Telefone: 021-26823051 e 26821373

e-mail: ceua.iv.ufrrj@gmail.com

Contatos CONCEA:

e-mail: concea@mct.gov.br

Telefone: 061-34115267

Via Sistema: http://r1.ufrrj.br/ceua/

Links úteis   

Novo Sistema CEUA
O sistema gerencial para CEUA foi
desenvolvido para ambiente WEB,
portanto, toda ...

SEMANA DO MÉDICO
VETERINÁRIO, 02 A 06 DE
MAIO DE 2016

todas notícias...
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CONCEA    http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/index.html.

Legislação pertinente a experimentação animal no
Brasil http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/310555/Legislacao.html

 

Esta página ainda etá em construção. Pedimos a compreensão dos usuários. Em breve todas as
informações necessárias para o usuário estarão disponibilizados neste site.
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