
 



 
 

 

Composição do CEUA 

A CEUA é composta por uma coordenadora, Profa Me. Joice Elaine Teixeira Campanha 
(joice.campanha@unifil.br) e 21 membros, dentre eles titulares e suplentes. 

 

Leis, Decretos e Resoluções 

• Lei Arouca; 
• Resolução CFMV/877; 
• Resolução CFMV/879; 
• Resolução CFMV/1000; 
• Regimento CEUA – UniFil. 

 

Documentos Necessários 

• Folha de Rosto; 
• Formulário Unificado; 
• Declaração de Inexistência de Métodos Alternativos; 
• TCLE para Aula Prática; 
• TCLE Pesquisa e Extensão UniFil; 
• Sugestão de Projeto de Pesquisa; 
• Anvisa - lista de Medicamentos;Áreas do Conhecimento CNPq. 

 

Instruções para a entrega de documentos 

Entrega de Documentos: No início do semestre letivo para aulas ou 60 dias de 
antecedência para projetos de pesquisa na:  

 

Secretaria do Hospital Veterinário UniFil 

Rodovia Mábio Palhano, n° 3000, Londrina – PR 

 43 3375 7237 

mailto:joice.campanha@unifil.br


 
 

• Utilização de animais provenientes do HV (paciente): Preencher e entregar em 
duas vias o T.C.L.E/HV; 

• Utilização de animais provenientes de visitas em propriedades rurais (aula à 
campo) sem que esta atividade pedagógica esteja incluída no cronograma de 
aulas práticas do professor (paciente atendido na propriedade rural): Preencher 
e entregar em duas vias o T.C.L.E/HV; 

• Utilização de animais em aulas práticas que estejam no planejamento do 
professor: Preencher e entregar em duas vias a Folha de Rosto, Formulário 
Unificado, Declaração de Inexistência de Métodos Alternativos e caso estes 
animais tenham proprietários, preencher o T.C.L.E/Pesquisa; 

• Utilização de animais para pesquisa e extensão: Preencher e entregar em duas 
vias a Folha de Rosto, Formulário Unificado, Curriculum Lattes do orientador e 
pesquisador resumidos, Declaração de Inexistência de Métodos Alternativos, 
Projeto de Pesquisa e caso estes animais tenham proprietários, preencher o 
T.C.L.E/Pesquisa. 

 

Leitura Sugerida 

• Diretrizes para Métodos de Eutanásia; 
• Diretrizes para utilização de Agentes Biológicos; 
• Anais sobre Bem-Estar Animal CFMV; 
• DBCA. 

 

Leitura Obrigatória 

• Recomendação Anestésica; 
• Manual de vias de administração e Medicamentos em Biotério; 
• Procedimento Operacional padrão Biotério de Manutenção. 

 


