
O Servidor deve 

preencher três vias do 

Termo de Compromisso  

(TC) (duas a serem 

enviadas ao MMA e 

uma para constar no 

processo) 

O Servidor deve formar processo contendo os seguintes documentos: 

 

• Memorando de solicitação e encaminhamento à PROPPG 

• 3 vias do TC devidamente preenchido 

• Documento de constituição da UFRRJ (a ser enviada ao MMA junto 

com duas vias do TC), disponível na pagina do Sisgen da UFRRJ 

(http://institucional.ufrrj.br/sisgen/transferencia-de-material/) 

• Documento de comprovação de representatividade do representante 

legal da UFRRJ (nomeação e portaria que designa o professor 

Alexandre Fortes como representante legal), também disponível na 

pagina do Sisgen da UFRRJ 

(http://institucional.ufrrj.br/sisgen/transferencia-de-material/) 

Fluxograma para regularização de atividades de acesso a PG e CTA para bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico 

realizadas em desacordo com a Legislação entre 30/06/2000 e 16/11/2015 

Envio do processo para o servidor 

para reconhecimento de firma da 

assinatura do Representante legal. O 

reconhecimento deve ser no cartório de 

Seropédica (Rua Joana Resende, Lt 

05B, Qd A, Km 49) por semelhança  

SAPG para abertura de 

processo e 

encaminhamento à 

PROPPG 

O Servidor deve enviar a seguinte documentação via correios: 

• Duas vias do TC devidamente assinados 

• Documentação de constituição e representatividade 

 

A documentação deve ser endereçada ao Senhor JOSÉ 

PEDRO DE OLIVEIRA COSTA  

Secretário de Biodiversidade Ministério do Meio Ambiente  

Esplanada dos Ministérios, Bloco B CEP: 70068-901 – 

Brasília/DF  

 

Anexar no processo o 

comprovante dos correios de 

envio ao MMA dentro do 

prazo estabelecido (até 

06/11/2018) 

 

 

Enviar o processo à 

PROPPG 

 

 

Fazer o levantamento de 

todas as atividades a serem 

cadastradas em até 12 meses 

após celebração do TC 

 

 

Cadastrar todas os acessos 

no SisGen em até 12 meses 

após o termino do  

levantamento das atividades 

 

Enviar documentação 

comprobatória ao MMA 

comprovando cumprimento 

integral dos compromissos 

assumidos  

PROPPG para 

assinatura dos TCs e 

rubrica de todas as 

páginas 


