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_________________________________________________________________     
 

Regras para solicitação de Termo Aditivo   

(aprovada em 22/02/2021) 

1. A CEUA-Fiocruz considera somente as solicitações de Termo Aditivo cujas 

licenças se encontrem dentro do prazo de vigência. 

2. Salvo exceções relacionadas a projetos com prioridade institucional, protocolos com 

licença vencida ou com data de licenciamento anterior a seis meses, não serão 

passíveis de solicitação de Termo Aditivo. O proponente deverá submeter um novo 

projeto. 

3. A solicitação de Termo Aditivo deverá ser encaminhada pelo servidor responsável 

pela licença. Não serão avaliados Termos Aditivos encaminhados por terceiros. 

4. A solicitação de Termo Aditivo só será analisada pela CEUA-Fiocruz se já houver 

transcorrido um prazo mínimo de seis meses da data da emissão da licença, uma vez 

que os Termos Aditivos não devem ser utilizados para correção de falhas no 

planejamento do projeto. 

5. O proponente deverá encaminhar relatório das atividades realizadas referentes 

àquela licença, incluindo o número de animais utilizados até o momento da 

solicitação. O relatório deverá apresentar as atividades ano a ano. 

6. Não serão aceitos Termos Aditivos que solicitem alterações no título, na base 

teórica, nos objetivos ou na justificativa do projeto original; 

7. No caso de alterações em Atividades e Procedimentos, bem como no número de 

animais, o Termo Aditivo deverá ser encaminhado o mais completo possível, tal 

como seria o preenchimento do sistema. Isto é, deverá conter detalhadamente todas 

as informações que se fazem pertinentes, como relevância da nova 
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atividade/procedimento, justificativa, dados relativos à execução da atividade / 

procedimento, participantes e animais que serão utilizados, etc; 

8. Cada licença terá́ direito a um Termo Aditivo. Caso se faça necessário mais de um 

Termo Aditivo para a mesma licença, o caso será avaliado pela CEUA-Fiocruz 

como uma excepcionalidade. 

9. Alterações no prazo de validade serão de no máximo 6 meses, a partir da data de 

validade da licença original. 

10. O Termos Aditivo com solicitação de alteração na Equipe Participante e 

Responsável Técnico deve ser encaminhado com a ciência e assinatura dos 

membros excluídos e incluídos. O Termo Aditivo deve ainda ser enviado o mais 

completo possível, tal como seria o preenchimento do sistema. Isto é, deverá conter 

detalhadamente todas as informações que se fazem pertinentes, como nome 

completo, cpf, experiências prévias no trabalho com animais, formação acadêmica, 

registro profissional, etc. 

11. Termos Aditivos para alterações na equipe não terão seu número limitado, pois 

entende-se que pessoas podem ser acrescentadas ou removidas ao longo do período 

de execução do projeto 

12. O prazo para resposta de avaliação do Termo Aditivo ocorrerá em período mínimo 

de duas reuniões ordinárias. 

13. Casos excepcionais serão avaliados pela CEUA-Fiocruz. 

 

 


