
    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS

FAZENDA EXPERIMENTAL

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR/A OU RESPOSÁVEL

Nome completo:  SIAPE/Matrícula: 

E-mail:  Celular:   Setor: 

2 - DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Núcleo de experimentação:  Data de início: Data de término: 

Título: 

Registro no CCAAB:  Processo / registro CEUA: 

Local do experimento / Setor: 

Financiamento:  Atividade relacionada ao projeto:    

Itens financiados:  

     Outros (especificar): 

3 – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO (Deve incluir informações sobre áreas, animais e materiais

4 - EQUIPE
Nome         Telefone    Curso Categoria

5 – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA OU ANIMAL

Declaro estar ciente do período solicitado para as atividades, bem como dos procedimentos que estabelece as normas 
para  utilização  de  áreas,  animais  ou  equipamentos  da  Fazenda  Experimental  do  CCAAB  da  UFRB,  descrito  no 
documento:  NORMAS  PARA  UTILIZAÇÃO  DE ÁREAS E/OU  ANIMAIS  DA  FAZENDA  EXPERIMENTAL  DO 
CCAAB, disponível no endereço www.ufrb.edu.br/fazendaexperimental, comprometendo-me a cumpri-las.

_____________________________________
Assinatura do Coordenador ou Responsável

Cruz das Almas, _______ de _______________________ de ____________

6 – INSTRUÇÕES

1 – Verificar com os setores da Fazenda Experimental do CCAAB as condições e possibilidades para aplicação da 
metodologia utilizada.
2 – Anexar cópia do Parecer de Projeto de Pesquisa da Comissão de Ética dos Animais - CEUA
3 - Deverá ser entregue duas vias de tudo no Núcleo de Apoio Administrativo da Fazenda Experimental do CCAAB.

Equipamentos e ferramentas RaçãoFertilizantes e agroquímicosAnimaisSementes

MedicamentosMão de obra

http://www.ufrb.edu.br/fazendaexperimental
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