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DIRETRIZES PARA ENVIO DE FORMULÁRIOS 

Faça o download do arquivo no Word e o preencha adequadamente. 

O documento deverá ser obrigatoriamente digitado. 

Documentos a protocolar na secretaria de coordenações para utilização 

de animais em aula:  

 1 via Formulário Ensino (digitado, impresso e assinado);  

 1 via do Formulário Ensino (por email: ceua-

facto@catolica@catolica-to.edu.br). 

Documentos a protocolar na secretaria de coordenações para utilização 

de animais em pesquisa:  

 1 via do Formulário Pesquisa (digitado, impresso e assinado);  

 1 via do Formulário Pesquisa (por email: ceua-

facto@catolica@catolica-to.edu.br). 

Todos os documentos protocolados ao CEUA-FACTO passarão por 

validação documental para posterior avaliação pelos membros. Caso algum 

documento esteja incompleto ou fora dos prazos pré-estabelecidos, serão 

automaticamente recusados e o solicitante será informado sobre a recusa 

por e-mail até 48 horas após o recebimento pela CEUA-FACTO. 

O pesquisador/professor responsável deve visitar todas as páginas dos 

documentos a serem entregues. O responsável, obrigatoriamente, deve ter 

ensino superior completo, portanto acadêmicos, detém a função de auxiliar 

na pesquisa, não sendo permitidas solicitações por acadêmicos. 

Os formulários para análise deverão ser entregues e enviados até 10 dias 

corridos,  antes da reunião da CEUA-FACTO (divulgação semestral do 

calendário das reuniões referentes ao semestre vigente). 

Após a análise em reunião, o parecer da CEUA-FACTO será enviado ao 

responsável solicitante, por e-mail, até quatro dias úteis pós-reunião. 

Nos casos de pareceres recebidos e classificados como pendentes, os 

mesmos deverão ser corrigidos/readequados e reapresentados até 10 dias 

corridos antes da próxima reunião da CEUA-FACTO. 

Após recebimento da aprovação do formulário de ensino e/ou pesquisa, 

o responsável deverá obrigatoriamente enviar, por e-mail, o formulário 

devidamente assinado e no formato PDF, até 48 horas após o recebido. Em 

caso de descumprimento, a execução da proposta estará impedida até o 

cumprimento dessa solicitação. 

A aprovação de projetos pela CEUA-FACTO não garante a 

disponibilização de animais pela instituição para a realização dos 

procedimentos experimentais. 
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