
CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Comitê de Ética em Pesquisa do CSTR/UFCG 

 

03 de junho de 2013 

MEMO Circ. n◦ 01/2013 

 

Da Coordenação Executiva do CEP-CSTR 

A Comunidade Científica da UFCG. 

 

Senhores (as) Coordenadores (as) de pesquisas e professores (as): 

 

O CEP/CEUA/CSTR vem a todos comunicar que a partir desta data iniciará o 

recebimento de projetos de pesquisas e planos de aulas da comunidade externa ao CSTR para 

avaliação e emissão de parecer consubstanciado. Dessa forma, os projetos que envolvam 

animais em concordância com a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de2008, da Presidência da 

República para o uso científico de animais serão avaliados continuamente em calendário 

estabelecido pelo CEP/CSTR/UFCG e disponível no endereço 

http://www.cstr.ufcg.edu.br/comite_etica_pesq.htm. Segue abaixo as orientações necessárias. 

Ainda estamos disponibilizando no horário de expediente diurno a secretaria do CEP situado na 

biblioteca do CSTR para prestar esclarecimentos. O novo telefone da secretaria do CEP é 3511-

3057 e o endereço eletrônico para contato é cep@cetr.ufcg.edu.br . 

 

 

Recebam nossos cordiais cumprimentos 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Onaldo Guedes Rodrigues 

Coordenador do CEP 

 

___________________________________ 
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ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS PARA SUBMISSÃO DE PARECER 

AO CEUA 

 

Com o objetivo de melhor atender a comunidade científica, estamos resumindo a 

forma de tramitação dos projetos que serão submetidos para a avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Campina Grande: Ao encaminhar sua 

solicitação de parecer ao CEUA/CSTR/UFCG, o autor deve encaminhar em envelope 

lacrado cópias dos seguintes documentos: 

 

1- Cópia eletrônica do projeto de pesquisa, segundo normas vigentes no país (ABNT) 

em CD; 

2- Cópia impressa do formulário único devidamente preenchido. Disponível na página 

do CEUA (http://www.cstr.ufcg.edu.br/comite_etica_pesq.htm ) 

3- Formulário de encaminhamento ao CEP (modelo anexo); 

4- Termo de consentimento Livre e Esclarecido e ou Justificativa (as) (somente aqueles 

projetos que envolvam pesquisas que demonstre a necessidade de ato autorizativo do 

proprietário ou do representante legal de instituição para coleta ou manipulação de 

biológicos e/ou dados); 

5- Anexar cópia de questionário a ser utilizado na pesquisa (se houver); 

6- Cópia de consentimento para fotografias, vídeos e gravações (se houver); 

7- Cópia do Currículo Lattes Plataforma CNPq do coordenador da pesquisa 

(obrigatório) e dos demais membros da equipe (facultativo), o qual (quais) pode (em) 

ser (em) substituído (s) pelo endereço eletrônico que direcione ao Lattes, registrado 

no formulário de encaminhamento; 

8- Projetos fora da UFCG devem encaminhar, em anexo, uma justificativa 

demonstrando a necessidade da escolha da CEUA/CSTR, para avaliação e 

acompanhamento de seu projeto/protocolo. 

 

Os projetos submetidos à avaliação devem ser encaminhados para o endereço: 

Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, 

Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA da UFCG, Bairro do Jatobá – Km 1, 

http://www.cstr.ufcg.edu.br/comite_etica_pesq.htm
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Rodovia Patos/Teixeira, Bairro Santa Cecília, S/N, Caixa 

Postal 64 - Patos – PB CEP. 58709-110, Tel. 3511-3057, E-mail: 

cep@cstr.ufcg.edu.br ; 
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Modelo do Formulário de Encaminhamento 

 

Patos 03 de junho de 2013. 

Ao: Prof. Dr. Onaldo Guedes Rodrigues 

 Coordenador do CEUA 

 

Sr. Coordenador; 

 

Venho por meio deste instrumento, solicitar de V.Sa. parecer desta egrégia comissão 

para o projeto de pesquisa sobre minha coordenação e responsabilidade, intitulado “ 

Estudo comparativo dos valores do proteinograma de felinos machos e fêmeas 

atendidos no HV-UFCG”. Atesto ter conhecimento das normas internas desta comissão 

a qual encaminho os documentos requisitados necessários a construção do parecer. 

 

Endereço para acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/6932158199890055 

 

 

 

 

 

José da Silva Mendes 

Responsável pelo Projeto 
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