
INSTRUÇÃO PARA PROFESSORES SOBRE A SUBMISSÃO DO ANEXO I –

FORMULÁRIO UNIFICADO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA USO DE ANIMAIS EM ENSINO OU DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS DIDÁTICOS SEGUNDO A DIRETRIZ BRASILEIRA PARA O 

CUIDADO E A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO OU 

DE PESQUISA CIENTÍFICA – DBCA 

1. RESPONSABILIDADES DOS PROFESSORES 

1.1 A pessoa encarregada pelos alunos tem responsabilidade pelo cuidado, bem-estar e 

uso dos animais desde o início até o término da atividade. A pessoa deve: 

(a) garantir que todo o cuidado e uso de animais estão de acordo com a Lei n. 11.794/2008, 

com o Decreto n. 6.899/2009 e demais disposições legais pertinentes ao escopo da Lei n. 

11.794/2008, e com as resoluções do CONCEA; 

(b) ter o respectivo treinamento, qualificações e competência; 

(c) incorporar à proposta qualquer método para a substituição, redução ou refinamento do 

uso de animais, contanto que esses métodos sejam compatíveis com os objetivos 

educacionais; 

(d) obter autorização da CEUA antes do início das atividades e garantir que as atividades 

sejam conduzidas conforme estipulado e aprovado pela CEUA; 

(e) quando disponível, utilizar métodos alternativos para preparar os alunos para 

atividades didáticas envolvendo animais; 

(f) garantir a supervisão próxima e competente a todos os alunos, inclusive nos 

finais de semana; 

(g) garantir que no caso de ferimento dos animais, tratamentos adequados devam ser 

realizados ou em casos extremos a eutanásia; 

1.2. O professor responsável deve garantir que antes do início do trabalho com animais, 

os alunos: 

(a) sejam instruídos sobre os métodos apropriados de manejo e cuidado dos animais; 

(b) sejam capazes de realizar as tarefas necessárias com cuidado e competência. 



1.3. As pessoas encarregadas da supervisão dos alunos devem garantir que, anteriormente 

ao uso de animais, os alunos receberam instruções sobre as responsabilidades éticas e 

legais envolvidas no uso de animais, bem como sobre os métodos apropriados para seu 

cuidado e uso. A proposta deve especificar se o aluno ou o supervisor é responsável pelo 

bem-estar dos animais em cada estágio do projeto ou protocolo. 

2. PROJETOS OU PROTOCOLOS PARA ATIVIDADES DE ENSINO 

Além das informações definidas, todas as propostas para uso de animal no ensino nas 

quais os alunos irão interagir com animais, ou manuseá-los, ou realizar um procedimento 

em um animal, devem incluir detalhes sobre: 

(a) o número máximo de alunos a serem supervisionados por cada professor; 

(b) os números mínimo e máximo de animais a serem utilizados por cada aluno; 

(c) o número máximo de vezes que cada animal será utilizado; 

(d) como a obtenção dos objetivos educacionais será avaliada; 

(e) porque o uso de animais é absolutamente necessário para atingir os objetivos didáticos 

e não pode ser substituído por métodos alternativos. 

3. ANIMAIS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Esta seção se aplica a todas as instituições de ensino que utilizem animais. 

3.1. Todas as instituições de ensino que utilizem animais para atividade de ensino devem 

ter uma CEUA própria. 

3.2. A direção das instituições credenciadas no CONCEA como previsto na Lei n. 

11.794/2008 e no Decreto n. 6.899/2009, é responsável por garantir que as atividades 

didáticas envolvendo animais sigam a Lei n. 11.794/2008, o Decreto n. 6.899/2009 e 

demais disposições legais pertinentes ao escopo da Lei n. 11.794/2008, e as resoluções 

do CONCEA. 

3.3. Quando o propósito da atividade for fazer os alunos interagirem com animais, 

deve-se considerar alternativas à entrada de animais na instituição de ensino, como 

por exemplo observar os animais em instalações apropriadas, em seu ambiente 

natural ou em condições de campo. 



3.4. Uma Instituição de ensino pode solicitar à CEUA aprovação para repetir uma 

atividade específica que pode envolver diferentes alunos, horários, locais ou animais. 

Nesses casos:  

(a) os professores não devem variar nenhum aspecto da atividade sem a aprovação 

da CEUA, usando sempre o mesmo protocolo; 

 (b) semestralmente os professores devem justificar se ainda não existem métodos 

alternativos para a atividade proposta; 

3.5. Os animais devem ser bem cuidados em todos os momentos, incluindo finais de 

semana e feriados. 

3.6. Diretrizes detalhadas sobre cuidado animal e registros completos de cuidado animal 

devem ser disponibilizados em escolas e faculdades para a inspeção de membros da 

CEUA e autoridades regulatórias. 

3.7. Os animais não devem ser mantidos por mais tempo do que o necessário. 

3.8. As instalações de alojamento devem estar seguras em todos os momentos contra 

interferência humana ou animal. 


