Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal

RETIFICAÇÕES
No Anexo I da Orientação Técnica nº 8, de 18 de março de 2016, publicada no DOU nº 54, de
21 de março de 2016, seção 2, página 4,
ONDE SE LÊ: Anexo I – Certificado - Certificamos que a proposta intitulada"....", registrada com o
nº .../..., sob a responsabilidade de .... e .... - que envolve a produção, manutenção ou utilização de
animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto humanos), para fins de pesquisa
científica (ou ensino) - encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de
2008, do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional
de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO
USO DE ANIMAIS (CEUA...)
DO (A)............., em reunião de ..../..../......
Finalidade
Vigência da autorização
Espécie/linhagem/raça
Nº de animais
Peso/Idade
Sexo
Origem

( ) Ensino ( ) Pesquisa Científica

LEIA-SE: Anexo I – Certificado - Certificamos que a proposta intitulada"....", registrada com o nº
.../..., sob a responsabilidade de .... e .... - que envolve a produção, manutenção ou utilização de animais
pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto humanos), para fins de pesquisa científica (ou
ensino) - encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, do Decreto
nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovada pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE
ANIMAIS (CEUA...)
DO (A)............., em reunião de ..../..../......
Finalidade
Vigência da autorização
Espécie/linhagem/raça
Nº de animais
Peso/Idade
Sexo
Origem

( ) Ensino ( ) Pesquisa Científica

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
No Anexo II da Orientação Técnica nº 8, de 18 de março de 2016, publicada no DOU nº 54, de
21 de março de 2016, seção 2, página 4,
ONDE SE LÊ: Anexo II – Certificado (Sugestão de Modelo para Animais de Vida Livre). Certificamos
que a proposta intitulada "....", registrada com o nº .../..., sob a responsabilidade de .... e .... - que envolve
a utilização de animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto humanos), para fins de
pesquisa científica (ou ensino) - encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 11.794, de 8 de
outubro de 2008, do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009 e com as normas editadas pelo Conselho
Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO DE
ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA...) DO (A) ............., em reunião de ..../..../......
Vigência da autorização
Finalidade ( ) Ensino ( ) Pesquisa Científica
Nº da Solicitação ou Autorização SISBIO
Captura
Coleta de espécimes
Marcação
Outras:

Atividade(s)
Espécies/Grupos Taxonômicos
Local(is) de realização das atividades

LEIA-SE: Anexo II – Certificado (Sugestão de Modelo para Animais de Vida Livre). Certificamos que
a proposta intitulada "....", registrada com o nº .../..., sob a responsabilidade de .... e .... - que envolve a
utilização de animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto humanos), para fins de
pesquisa científica (ou ensino) - encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 11.794, de 8 de
outubro de 2008, do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009 e com as normas editadas pelo Conselho
Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovada pela COMISSÃO DE
ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA...) DO (A) ............., em reunião de ..../..../......
Vigência da autorização
Finalidade

(

) Ensino

(

) Pesquisa Científica

No da Solicitação ou Autorização SISBIO
Atividade(s)
Espécies/Grupos Taxonômicos
Local(is) de realização das atividades

Captura
Coleta de espécimes
Marcação
Outras: _________________________

