Resolução nº 019/2008

“Institui Comissão para Estudos sobre
Ética em Atividades Acadêmicas em
Pesquisa com Animais”
O Diretor Geral da Faculdade de Ciências Biológicas e de Saúde de União da Vitória,
da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória e da Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória, mantidas pela Unidade de Ensino Superior
Vale do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de estabelecer normas e critérios para regulamentar as
atividades que acontecem no âmbito da IES e que envolvem animais
RESOLVE
Art. 1º - Instituir Comissão para Estudos sobre Ética em Atividades Acadêmicas em
Pesquisa com Animais e designar os seguintes professores para realizarem o estudo:
I – Adilson Veiga e Souza
II – Carlos Renato Pfau
III – Jane Silva
IV - João Estevão Sebben
V – Percy Rubens Glaser Junior
VI – Thaisa Grazielle Radin Magalhães Teles
Parágrafo Único: a Presidência da Comissão fica a cargo o primeiro designado,
Professor Adilson Veiga e Souza.
Art. 2º - A presente Comissão é designada com o intuito de promover estudos sobre
ética em atividades acadêmicas com animais e, em pesquisa com animais, bem como para
promover compilação da legislação aplicável à espécie.
Parágrafo Primeiro: ao final dos estudos, a Comissão para Estudos encaminhará
relatório com recomendações ao presidente do Comitê de Ética.

Parágrafo Segundo: o presidente do Comitê de Ética designará data e hora para
discussão do tema com os membros da Comissão de Estudos, com os demais membros do
Comitê de Ética e com os membros dos Sub-Comitês dos Cursos.
Art. 3º - Após as discussões será editada Resolução com a normatização oriunda das
deliberações da reunião.
Art. 4º - A presente resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, sito à Rua Padre Saporiti,
717, Rio D’Areia, União da Vitória/PR, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil
e oito.
Edson Aires da Silva
Diretor Geral

