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1) Acessar a página da CEUA: http://ceua.sirpp.unifesp.br/

2) Selecionar a aba “Formulários”

3) Clicar em “Projetos envolvendo animais vertebrados”



Formulário 1/4
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ATENÇÃO: 

Projetos cujo OBJETIVO ACADÊMICO são:

1) Iniciação Científica/Mestrado/Doutorado:

1.1) Os dados do orientador devem ser colocados como responsável pelo projeto.

1.2) No campo “Equipe/Área destinada aos colaboradores”, os dados do orientador devem ser colocados 
novamente e selecionado função “Orientador”.

1.3) Os dados do aluno devem ser colocados no campo “Equipe/Área destinada aos colaboradores” e 
selecionado função “Executante”. 

2) Pós-Doutorado:

2.1) Os dados do aluno de pós-doutorado devem ser colocados como responsável pelo projeto.

2.2) Os dados do orientador/supervisor devem ser colocados no campo “Equipe/Área destinada aos 
colaboradores” e selecionado função “Orientador”.

3) Não envolvem obtenção de título acadêmico ou Integrado/Guarda-Chuva:

3.1) Os dados do pesquisador responsável devem ser colocados como responsável pelo projeto.

3.2) Todo projeto deve ter orientador, inclusive quando orientador é o próprio responsável pelo projeto. 
Portanto, os dados do responsável devem ser repetidos no campo “Equipe/Área destinada aos 
colaboradores” e selecionado função “Orientador”.
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O CPF a ser preenchido 
deverá ser do Responsável 
pelo Projeto (Vide página 5)

Para incluir os membros 
na equipe do projeto, 
clicar no botão
 

6/38



ATENÇÃO

Todos os projetos devem 
ter “Orientador”, inclusive 
quando o orientador é o 
próprio responsável pelo 
projeto de pesquisa (Vide 
página 5).

Para incluir mais 
membros na equipe 
do projeto, clicar no 
botão

Para excluir, clicar 
no botão
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ATENÇÃO

Alunos de Iniciação 
Científica, Mestrado ou 
Doutorado, a função 
deve ser “Executante” 
(vide página 5).

Para incluir, clicar no botão
Para excluir, clicar no botão 8/38



Após preenchimento de todos os membros da equipe 
do projeto, clicar em “Validar Preenchimento”.

Caso todas as informações tenham sido devidamente 
preenchidas, aparecerá o botão “Salvar”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, será 
aberta uma mensagem na tela com o 
código de acesso de 4 dígitos.

ANOTAR ESTE CÓDIGO, pois não é 
enviado ao e-mail.
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IMPORTANTE:

Ao clicar no botão “Painel”, o responsável 
pelo projeto terá acesso à página principal.

Nesta tela, é possível dar permissão aos 
membros da equipe para 
acessar/editar/submeter o projeto.

(Vide página 34).

Clicar no botão “Próximo” para 
continuar o preenchimento do 
Formulário 2/4.

(Vide página 12). 
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Formulário 2/4
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Para incluir mais instituições 
envolvidas no projeto, clicar 
no botão

Para excluir, clicar no botão
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ATENÇÃO

Se o projeto precisa de quantidade X de animais machos 
e Y de animais fêmeas, incluir separadamente.

Para incluir outros animais 
(origem, espécie, sexo, 
raça e/ou linhagem, idade, 
peso), clicar no botão 
 

14/38

No campo Procedência, 
informar os dados de onde 
serão solicitados os 
animais (nome do local, 
endereço, telefone).

Exemplo: se a Origem for de 
“Estabelecimento Comercial”, 
as informações da Procedência 
deve ser “Granja X, Frigorífico 
Y, Fazendo Z, etc”
 



Para excluir uma das 
tabelas de animais, 
clicar no botão
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Em caso de uso de 
Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM) ou 
uso de Material Radioativo, 
selecionar SIM e será aberto 
um novo campo para 
preenchimento de dados.
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Caso o projeto utilize Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM), é necessário enviar a Carta de 
Aprovação da Comissão Interna de Biossegurança 
(CIBio).

Página da CIBio:
www.unifesp.br/reitoria/orgaos/comissoes/cibio/

Esta carta deverá ser anexada no final do Formulário 4/4.
 

ATENÇÃO
Primeiro, clicar no botão “Salvar” e depois no botão “Próximo”
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Caso o projeto utilize Agente Radioativo, é necessário 
enviar a Carta de Aprovação do Núcleo de Proteção 
Radiológica (NPR).

Contato NPR: npr@unifesp.br – VOIP: 2882

Esta carta deverá ser anexada no final do Formulário 4/4.
 

http://www.unifesp.br/reitoria/orgaos/comissoes/cibio/


Formulário 3/4
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Ao selecionar os itens destes 
campos, novos quadros serão 
abertos para preenchimento 
dos dados.
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Para incluir, clicar no botão
Para excluir, clicar no botão

Campos para 
preenchimento em 
caso de ESTRESSE.
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Para incluir, clicar no botão
Para excluir, clicar no botão

Campos para 
preenchimento em 
caso de DOR.
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Para incluir, clicar no botão
Para excluir, clicar no botão

Campos para 
preenchimento em 
caso de CIRURGIA e 
de FÁRMACOS para 
cirurgia e pós-
operatório.
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Para incluir, clicar no botão
Para excluir, clicar no botão

Campos para 
preenchimento em caso 
de INOCULAÇÃO ou 
EXPOSIÇÃO de 
substância não fármaco
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Para incluir, clicar no botão
Para excluir, clicar no botão

Campos para 
preenchimento em 
caso de EXTRAÇÃO 
DE MATERIAL 
BIOLÓGICO.



Ao selecionar SIM, 
preencher todos os 
campos abaixo.
 

Ao selecionar NÃO, 
descrever a destinação 
dos materiais 
biológicos/peças.
 

ATENÇÃO
Primeiro, clicar no botão “Salvar” 

e depois no botão “Próximo”
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Campos para preenchimento 
em caso de EUTANÁSIA.



Formulário 4/4
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Clicar neste botão para 
gerar o  arquivo “Termo 
de Compromisso”

O Termo de 
Confidencialidade e Sigilo 
está disponível no endereço:
www.unifesp.br/reitoria/ceua/  
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ATENÇÃO: os documentos “Termo de Compromisso” e o “Termo de Confidencialidade e Sigilo” 
devem estar assinados e datados no máximo 60 dias antes da submissão do projeto.



Após anexar os arquivos, 
clicar no botão SALVAR
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IMPORTANTE:
 Os arquivos em anexo 

devem estar no formato 
em WORD ou PDF.

 O tamanho máximo do 
arquivo deverá ser até 
15 MB.

Para incluir, clicar no botão
Para excluir, clicar no botão



Caso todos os dados estejam devidamente 
preenchidos nos formulários e os arquivos anexados, 
será habilitado o botão “Submeter à CEUA”. 
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Acesso ao Projeto no 
Sistema da CEUA
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1) Acessar a página da CEUA: http://ceua.sirpp.unifesp.br/

2) Seguir o caminho: Formulário → “Projetos envolvendo 
animais vertebrados”. 

3) Clicar em “Acessar painel de controle”.



4) Digitar o e-mail cadastrado do Responsável pelo Projeto.

5) Colocar a senha gerada pelo sistema.

6) Clicar em “Acessar Painel”.
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7) Painel Principal do Projeto.
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Neste painel, é possível verificar as seguintes informações:

a) O status em que o projeto se encontra.

b) Visualizar, Editar e Excluir o projeto.

c) Permitir tipo de acessos para os membros da equipe.

ATENÇÃO: Esta tela está habilitada somente para o Responsável pelo Projeto



Permissão de Acesso 
para 

Membros da Equipe

34/38ATENÇÃO: Esta função está habilitada somente para o Responsável pelo Projeto



A permissão de acesso pode ser dada 
para todos os membros de equipe que 
estão cadastrados no Formulário 1/4.
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1º) Selecionar o 
membro da equipe.
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2º) Selecionar o tipo 
de acesso que terá o 
membro da equipe.

3º) Clicar no 
botão “Gravar”



Após a permissão de acesso autorizado pelo Pesquisador Responsável, os membros serão notificados 
por e-mail com o código de acesso.

Os códigos de acesso dos membros da equipe serão visíveis somente para o Pesquisador Responsável. 

Neste exemplo, o Aluno poderá acessar, editar e submeter o projeto à CEUA.
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Dúvidas?

Entre em contato com a

ceuasecretaria@gmail.com

Revisão:20/02/2020 – V.02 38/38
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