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1 – Histórico
Entre as ações definidias do PDI da Unespar de responsabildiade da Pro reitoria de Pesquisa e Pósgraduação (PRPPG) estava a criação e implantação dos comites de eticas de pesquisa, tanto pesquisas
com seres humnaos(CEP) e de uso de animais(CEUA). Neste aspecto a Prppg implantou em 2019, após
autorização do Conselho Nacional de Saúde e Comite Nacional de Pesquisa com seres
humanos(CONEP), o Comite de Etica em pesquisa com seres humanos(CEP/UNESPAR) e desde então
foi iniciado o processo de organização para a implantação do CEUA, para isto foi contactado um grupo
de docentes do Campus Paranagua, que desenvolvem pesquisas com animais para auxiliar na montagem
do Comite , definindo os membros para compor o comite e preparação dos documentos necessários para
inserir os dados da UNESPAR no Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais (Ciuca) que
faz parte do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea) , e para este cadastro
fazia-se necessário, ter aprovado nas instancias internas o Regulamento do comite de ética em pesquisas
com animais e a Portaria de criação e implantação dos membros do comite. Portanto, no dia 10 de
fevereiro de 2020, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Unespar (PRPPG) encaminhou o
processo sob protocolo n.o 16.388.957-9 à Assessoria Especial da Reitoria no qual solicitava a emissão
de Resolução ad referendum do Regulamento do Comite de Ética no Uso de Animais (CEUAS) da
UNESPAR, por meio doMemorando n.o 004/2020. Neste memorando, havia a menção ao respeito à
Resolução Normativa nº 1,de 9 de julho de 2010 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal, orgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que dispõe sobre a instalação e
o funcionamento das Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAs).
2 – Análise
Considerando a proposta, os documentos apresentados o parecer da Câmara aprovando, a PRPPG sugere
a aprovaçã do Regulamento do Comite de Etica de pesquisas com uso de animais(CEUA).
3 – Parecer
Pela urgencia e necessidade de formalizarmos o pareder ad referendum, a PRPPG é de
parecer favorável.
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