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Aos (As) Senhores (as)

Pró-reitores de pesquisa e extensão, 

Diretores de pesquisa ,

Coordenadores de Pesquisa,

Assunto: Esclarecimento da CEUA  para comunidade cien fica sobre a NÂO obrigatoriedade de submissão  de projetos  que envolva animais  nãoAssunto: Esclarecimento da CEUA  para comunidade cien fica sobre a NÂO obrigatoriedade de submissão  de projetos  que envolva animais  não

pertencentes  ao Fi lo Chordata e subfi lo Vertebrata para apreciação da CEUApertencentes  ao Fi lo Chordata e subfi lo Vertebrata para apreciação da CEUA

Senhores e Senhoras  

A CEUA vem esclarecer por meio deste que de acordo com o  regimento interno do Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto Federal de Educação, Ciência e

tecnologia da Paraíba, Campus Sousa em consonância com a Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, destaca a normativa  que considerar-se-á exigência para submissão de propostas de

projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica à CEUA/IFPB-SOUSA todo aquele que envolver o uso de animais das espécies classificadas como filo Chordata, sub-filo

Vertebrata, observada a legislação ambiental e excetuando o homem. Para as finalidades da lei entende-se por; 

I -filo Chordata: animais que possuem como características exclusivas, ao menos na fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único;

II- subfilo Vertebrata: animais cordados que têm como características exclusivas um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral.

Porém, pertinente aos mesmos esclarecimentos, fica facultado ao pesquisador solicitar a  apreciação da CEUA para os projetos que NÃO envolve a produção, manutenção ou utilização de

animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto humanos), para fins de pesquisa científica (ou ensino), como por exemplo o envolvimento de abelhas, moluscos, aranhas,
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