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Procedimentos no SEI para Avaliação de Projeto pelo 
Comitê de Ética e Experimentação Animal 
1) Acessar o SEI e iniciar processo.

1.1 Tipo de Processo – Ética em Pesquisa: Comissão de Ética – Pesquisa em Animais

1.2 Especificação do Processo –  Avaliação de Projeto – Professor: 
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1.3 Interessado -  CEEA

1.4 Observação desta Unidade - Toda a informação que a unidade considerar relevante 
para realizar busca do processo podem ser colocadas neste campo.

1.5 -  Nível de acesso - Restrito com hipótese legal em – Documento Preparatório
Após a aprovação do projeto pela CEEA, ele se torna de acesso público.

1.6 Clicar em SALVAR

Concluímos a primeira parte. Agora vamos incluir os documentos necessários para 
avaliação.
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2) Incluir documento - Após aberto o processo é necessário incluir o documento: 

2.1 – Tipo de documento: 

Devem ser incluídos no processo: Solicitação e autorização de uso de animais em ensi-
no ou pesquisa, TCLE condizente com o projeto (se for de animais de fora da instituição 
o TCLE deve ser impresso, assinado, escaneado e anexado ao processo).

2.1.1 – Texto inicial: nenhum 
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2.1.2 – Descrição: Título do Projeto

2.1.3 – Classificação por assunto: Avaliação

2.1.4  -Observações: somente se o pesquisador achar necessário
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2.1.5 – Nível de acesso: Restrito, conforme descrito no item 1.5

3  - Editar documento: 

Deve-se preencher o formulário com as informações pertinentes ao projeto de forma 
clara para que possa ser apreciado pela Comissão.
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3.1 – Salvar e Assinar: Os documentos devem ser assinados, caso contrário não é 
possível a leitura pela Comissão.
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4 – Incluir outro documento – TCLE

Seguir os mesmos passos do item 2 , selecionando o documento TCLE.

4.1 Preencher conforme item 3

Após, editar o documento com as informações necessárias, assinar e clicar na opção 
“Incluir em Bloco de Assinatura”.
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4.2 - Incluir a Unidade que irá fornecer os animais para a pesquisa para que o respon-
sável possa assinar o documento de fornecimento dos animais. Ex: Biotério.

4.2.1 Na descrição: Solicitação de Assinatura
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5 – Incluir Memorando  - Documento solicitando a avaliação do projeto pela CEEA.

5.1 – Editar e assinar conforme itens 2 e 3.
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6 – Enviar o processo para a CEEA

Selecionar o ícone de envio de processos na barra de ferramentas. 
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6.1 – Seleciona a CEEA no item Unidades e clicar em enviar.


