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1. Contextualização 

A Lei Federal 13.123 de maio de 2015, considerada o novo marco da Biodiversidade, foi instituída 

para regular as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico envolvendo acesso ao Patrimônio 

Genético (PG) e ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA). De acordo com o texto da lei, PG é definido 

como informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, 

incluindo oriundas do metabolismo destes seres vivos. Já o acesso ao PG caracteriza-se como qualquer 

pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético. CTA pode ser 

definido como informação ou prática de populações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores 

tradicionais sobre propriedades e usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético.  

Antes da Lei 13.123/2015, a Medida Provisória 2.186/2001 era a responsável pela regulação das 

atividades que envolviam desenvolvimento tecnológico e bioprospecção. A partir de 2015, com a nova lei, 

esta medida foi revogada. A Figura 1 mostra uma linha do tempo simplificada pontuando os principais eventos 

relacionados à legislação referente ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Linha do tempo entre a convenção sobre diversidade biológica EC-92 e a disponibilização da 

primeira versão do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional 

Associado (SisGen). A seta verde indica o período em que os acessos a patrimônio genético e conhecimento 

tradicional associado (CTA) com fins de remessa, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico (sem 

exploração econômica) devem ser regularizados. 
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Qualquer pessoa física ou jurídica (incluindo Universidades), estrangeiro ou não, que realize atividade 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com patrimônio genético Brasileiro, está sujeita a esta legislação. 

Entretanto, a pessoa física estrangeira está proibida de acessar o PG brasileiro. Este acesso deve acontecer por 

meio de entidades (pessoa jurídica) e precisa estar associada a uma entidade nacional para tal. Na prática, 

todas as entidades/pessoas físicas que pesquisam ou trabalham com espécies nativas, espécies domesticadas 

ou cultivadas que tenham desenvolvido características próprias naturalmente, ou microrganismos isolados a 

partir de substratos do Brasil estão sujeitas à legislação.  

As principais obrigações estabelecidas pela Lei 13.123/2015 incluem: (1) Cadastro no SisGen 

(Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado); (2) 

Notificação de produtos acabados ou materiais que sejam fruto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico 

com PG e/ou CTA; (3) Repartição de benefícios do produto acabado envolvendo PG e/ou CTA. 

 

2. Criação da Comissão de Gestão do Patrimônio Genético e de Conhecimento Tradicional Associado 

da UFRRJ 

A Comissão de Gestão do Patrimônio Genético e de Conhecimento Tradicional Associado da UFRRJ 

(Comissão SisGen), designada pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UFRRJ, Prof. Alexandre 

Fortes, representante legal da UFRRJ junto ao SisGen, foi criada em 16 de novembro de 2017. Esta Comissão 

tem como finalidade a regularização e adequação das pesquisas realizadas pela Universidade, que envolvam 

o acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado, e as seguintes atribuições: 

✓ Desempenhar papel consultivo e educativo sobre o cumprimento das normas de acesso ao 

patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado; 

✓ Divulgar informações sobre a temática patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional 

associado; 

✓ Orientar Servidores sobre ações de acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional 

associado desenvolvidos na UFRRJ. 
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3. Organograma 

A Comissão SisGen da UFRRJ está vinculada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) 

como mostrado no organograma da Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organograma da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ. 

 

4. Representantes Legais da UFRRJ junto ao CGen/MMA 

Desde a criação da Comissão de Gestão do PG e do CTA da UFRRJ, quatro representantes legais da 

UFRRJ foram nomeados junto ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA).  

 

a. Nomeação dos representantes legais da UFRRJ junto ao CGen/MMA 

 

1o Representante Legal: Dr. Alexandre Fortes, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação, nomeado pela Portaria nº 1401 de 16 de novembro de 2017.  

 

 

2o Representante Legal: Dr. Ricardo Cordeiro Correa, 

Professor do Magistério Superior, nomeado pela Portaria nº 1007 de 16 de novembro 

de 2018 para em conjunto com o Professor Alexandre atuar como representante legal 

da UFRRJ junto ao CGen/MMA.  
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3o Representante Legal: Após a mudança de mandato de Reitor, a Dra. Lúcia 

Helena Cunha dos Anjos, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação, foi nomeada pela 

Portaria nº 2317 de 13 de maio de 2021 como representante legal da UFRRJ junto ao 

CGen/MMA, substituindo os professores Alexandre Fortes e Ricardo Correa.  

 

4o Representante Legal: Dr. João Márcio Mendes Pereira, Pró-Reitor 

Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação, nomeado pela Portaria nº 2318 de 13 de maio 

de 2021, para em conjunto com Professora Lúcia Anjos atuar como representante 

legal da UFRRJ junto ao CGen/MMA.  

 

5. Composição da Comissão 

 

1a composição contendo 11 servidores, sendo 09 docentes e 02 

técnicos administrativo, foi presidida pela professora Patrícia da Silva 

Golo, nomeados em 01 de dezembro de 2017 pela Portaria no 14. Esta 

composição contou com a colaboração de:  

 

 

✓ Annelise Caetano Fraga Fernandez, professora associada do Departamento de Ciências 

Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRRJ com mestrado em 

Antropologia e Sociologia e doutorado em Sociologia pela UFRRJ; 

✓ Cristina Cunha Santos, graduada em letras pela Universidade Severino Sombra, possui 

especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e mestrado em Propriedade 

Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).  

✓ Douglas Siqueira de Almeida Chaves, professor associado de farmacognosia do Departamento 

de Ciências Farmacêuticas da UFRRJ e professor do Programa de Pós-graduação em Química 

e Pós-graduação em Ciências veterinárias da UFRRJ. Graduado em farmácia pela Universidade 

Severino Sombra, mestrado e doutorado em Química de Produtos Naturais pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

✓ Irene da Silva Coelho, professora adjunta do Departamento de Microbiologia e Imunologia 

Veterinária na UFRRJ. Docente permanente no Programa de Pós-graduação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação Agropecuária e Agronomia – Ciência do Solo da UFRRJ. Presidente da 

Comissão Interna de Biossegurança da UFRRJ. Possui graduação em agronomia pela 

Universidade Federal de Viçosa e mestrado e doutorado em Microbiologia Agrícola pela UFV. 
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✓ Leandro Azevedo Santos, professor associado do Departamento de Solos da UFRRJ. 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Ciência do Solo. Possui 

graduação em agronomia pela UFRRJ, mestrado e doutorado em – Ciência do Solo pela 

UFRRJ. 

✓ Maria Ivone Martins Jacintho Barbosa, graduada em Engenharia de Alimentos pela UFRRJ, 

com mestrado e doutorado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. 

Atualmente é professora da UFRRJ no curso de graduação em engenharia de alimentos e da 

Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

✓ Marilene Hilma dos Santos, Graduada em ciências biológicas pela Universidade Estadual de 

Pernambuco, mestre e doutora em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Atualmente é professora adjunta no Laboratório 

de Genética e Melhoramento Vegetal na UFRRJ.  

✓ Patrícia da Silva Golo, é professora adjunta do Departamento de Parasitologia Animal da 

UFRRJ. Docente permanente e coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Veterinárias da UFRRJ. Formou-se em medicina veterinária e mestre e doutora em 

Ciências Veterinárias pela UFRRJ. 

✓ Pedro Corrêa Damasceno Junior, possui graduação em agronomia pela Universidade Federal 

do Espírito Santo, mestrado em produção Vegetal e doutorado em Genética e Melhoramento 

de Plantas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Atualmente é 

professor associado na UFRRJ. 

✓ Rosane Nora Castro; possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro doutorado em Química de Produtos Naturais pelo IPPN na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Atualmente é professora titular do Departamento de Química da UFRRJ e 

docente permanente no Programa de Pós-graduação em Química da UFRRJ. 

✓ Viviane de Souza Magalhães, possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, mestrado em Ciências Veterinárias e doutorado em Ciência Tecnologia e Inovação 

em Agropecuária pela UFRRJ. Atualmente é farmacêutica da UFRRJ. 

 

2a composição contendo 11 servidores, sendo 09 docentes e 02 técnicos administrativos, esta 

composição continuou a contar com a colaboração de Annelise Caetano Fraga Fernandez, Cristina Cunha 

Santos, Irene da Silva Coelho, Marilene Hilma dos Santos, Patrícia Silva Gôlo e Viviane de Souza Magalhães. 

Foi presidida pela professora Claudia Antonia Vieira Rossetto e nomeada em 19 de junho de 2019 pela Portaria 

no 891/2019. Em sua composição foram incluídos os seguintes membros: 

✓ Claudia Antonia Vieira Rossetto, graduada em engenharia agronômica pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Mestre em Agronomia pela Universidade Estadual 
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Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutora em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz. Atualmente é professora titular da UFRRJ. 

✓ André Marques dos Santos, possui graduação em agronomia (UFRRJ), especialização em 

Biotecnologia (UFLA), doutorado em Agronomia-Ciência do Solo (UFRRJ). Professor 

Associado no Departamento de Bioquímica da UFRRJ, docente permanente do Mestrado 

Profissional em Química em Rede Nacional (UFRRJ) e do Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Ambiental (UFF).. 

✓ Carlos Alberto Bucher, possui graduação em agronomia, mestrado e doutorado em Agronomia 

– Ciência do Solo pela UFRRJ. Atualmente é professor adjunto na UFRRJ. 

✓ Denise Monte Braz, possui graduação em ciências biológicas pela UFRRJ, mestrado em 

Botânica pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Ciências Biológicas pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho-UNESP-Rio Claro. Atualmente é 

professora associada do Departamento de Botânica da UFRRJ. 

✓ Marcelo da Costa Souza, possui graduação em ciências biológicas pela UFRRJ, mestrado e 

doutorado em Botânica pelo Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Atualmente é professor adjunto no Departamento de Botânica da UFRRJ. 

 

 3a composição contendo 10 servidores, sendo 08 docentes e 01 técnico administrativo. Esta 

composição continuou a contar com a colaboração de André Marques dos Santos, Carlos Alberto Bucher, 

Claudia Antonia Vieira Rossetto, Denise Monte Braz, Irene da Silva Coelho, Marcelo da Costa Souza, 

Marilene Hilma dos Santos e Patrícia Silva Gôlo, presididos pela técnica 

administrativa Viviane de Souza Magalhães, nomeados em 28 de janeiro de 

2021 pela Portaria no 276/2021. Em sua composição foi incluída a participação 

da professora doutora Izabel Missagia de Mattos. Izabel é doutora em Ciências 

Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestre pela Universidade 

Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora associada e pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRRJ. 

 

6. Ações de Adequação e Regularização Legal 

a. Minuta do Termo de Transferência de Material (TTM) 

Desde sua criação a Comissão elaborou algumas versões de TTM, em português e inglês, visando 

adequação das legislações vigentes e das necessidades da UFRRJ. Após sua elaboração, a versão final foi 

disponibilizada através do site da comissão na aba formulários. 

link: https://institucional.ufrrj.br/sisgen/files/2019/03/Novo-TTM-UFRRJ-baseado-na-resolu%c3%a7%c3%a3o-12-CGEN_english-

version_vers%c3%a3o-site-UFRRJ_25.03.2019.pdf  

https://institucional.ufrrj.br/sisgen/files/2019/03/Novo-TTM-UFRRJ-baseado-na-resolu%c3%a7%c3%a3o-12-CGEN_english-version_vers%c3%a3o-site-UFRRJ_25.03.2019.pdf
https://institucional.ufrrj.br/sisgen/files/2019/03/Novo-TTM-UFRRJ-baseado-na-resolu%c3%a7%c3%a3o-12-CGEN_english-version_vers%c3%a3o-site-UFRRJ_25.03.2019.pdf
https://institucional.ufrrj.br/sisgen/files/2019/03/Novo-TTM-UFRRJ-baseado-na-resolu%c3%a7%c3%a3o-12-CGEN_english-version_vers%c3%a3o-site-UFRRJ_25.03.2019.pdf
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b. Envio do Termo de Compromisso para o MMA 

Em 05 de novembro de 2018 foi enviado ao MMA um Termo de Referência, amplo, vulgarmente 

conhecido como termo “guarda chuva”, para atender a regularização das atividades de pesquisa científica 

desenvolvidas de 30 de junho de 2000 a 16 de novembro de 2015. 

 

7. Ações de Difusão do Conhecimento sobre a legislação relacionada ao patrimônio genético e 

conhecimento tradicional associado Brasileiro 

a. Criação do logo 

Como proposta para organizar a comissão, uma das primeiras ações foi a confecção de 

uma identidade visual que representasse os campos de atuação desta comissão. Assim a marca 

foi elaborada pela professora Patrícia Golo e aceita pela primeira comissão. 

 

b. Meios institucionais de comunicação (site e e-mail) 

Em seguida foram criados os correios eletrônicos para contato direto e um site, vinculado a 

PROPPG/UFRRJ, com objetivo de divulgar as informações e estabelecer canal oficial de fácil comunicação 

com toda comunidade acadêmica. 

site: https://institucional.ufrrj.br/sisgen/ 

emails: sisgenruralrj@ufrrj.br, sisgenruralrj@gmail.com  

 

c. Cartilha 

A Comissão elaborou uma cartilha para que informações importantes sobre o cadastro de 

pesquisadores e de seus acessos ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado estejam mais 

acessíveis à Comunidade Acadêmica da  UFRRJ. 

Link para o material: https://institucional.ufrrj.br/sisgen/files/2018/05/Cartilha-sobre-o-SisGen.pdf 

 

https://institucional.ufrrj.br/sisgen/
https://institucional.ufrrj.br/sisgen/
mailto:sisgenruralrj@ufrrj.br
mailto:sisgenruralrj@gmail.com
https://institucional.ufrrj.br/sisgen/files/2018/05/Cartilha-sobre-o-SisGen.pdf
https://institucional.ufrrj.br/sisgen/files/2018/05/Cartilha-sobre-o-SisGen.pdf
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d. Eventos de divulgação 

Esta comissão vem organizando eventos anuais composto por palestras e oficinas. Durante as palestras 

são convidados pesquisadores atuantes nas áreas de PG e CTA para abordar temas atuais e levantar o debate 

na comunidade acadêmica. Durante as oficinas são simulados os procedimentos de registro de acesso, envio 

de amostra, cadastro de coleções, entre outros, junto ao sistema do SISGEN/MMA para sanar dúvidas e 

colaborar com o correto registro das atividades da UFRRJ. 

 

O 1o Workshop foi realizado no dia 08 de dezembro de 2017 com a 

participação da Dra. Manuela da Silva, Fiocruz. Em sua fala foram abordadas a Lei 

da Biodiversidade e suas implicações legais para realização do cadastro de acesso ao 

PG e CTA Brasileiros. O evento foi realizado no salão azul da UFRRJ e contou com 

a participação de 50 pessoas.  

 

 

O 2o Workshop foi realizado em 09 de outubro de 2018 com a participação da Dra. Ana Claudia Dias 

de Oliveira, conselheira do CGEN e Dr. Danilo Ribeiro de Oliveira, docente da UFRRJ. 

O evento foi realizado no salão azul da UFRRJ e debateu os 

seguintes temas: “Lei de Biodiversidade – impactos e 

oportunidades para pesquisadores” e “Biodiversidade como 

fonte à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico no Brasil: 

desafios e perspectivas impostos pela nossa legislação” 

contando com a participação de 85 pessoas. 

 

 

 O 3o Workshop foi realizado em 11 de novembro de 2019 com a participação do Dr. Jerri Edson Zilli, 

pesquisador da Embrapa Agrobiologia debatendo o tema” O Desafio da Academia 

Frente à Legislação de Acesso aos Recursos Genéticos”. O evento foi realizado 

na Biblioteca Central da UFRRJ e contou com a participação de 22 pessoas.  

 

Nas primeiras três versões, o workshop contou ainda com a realização de 

oficinas para treinamento de cadastro junto ao sistema SisGen/MMA.  
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 O 4o Workshop foi realizado nos dias 28 e 

29 de setembro de 2020, em formato online, sem a 

realização das oficinas. A transmissão foi 

realizada pelo canal do Youtube da Codep UFRRJ.  

No primeiro dia o evento contou com a 

participação da Dra. Manuella da Silva, assessora de pesquisa e coleções biológicas da Fiocruz, debatendo o 

tema “Atualização sobre a Legislação de Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios”. O material 

permaneceu disponível no canal alcançando mais de 1500 visualizações. 

 

 

 

 No segundo dia o evento contou com a presença do Dr. Gustavo Soldati, docente da UFJF, da Dra 

Claudia Regina Sala de Pinho, representante dos povos e comunidades tradicionais do CGen e da Dra Ana 

Cristina Garofolo, pesquisadora EMBRAPA Agrobiologia discutindo o tema “O SISGEN e o Conhecimento 

Tradicional Associado: Caminhos Possíveis de Reciprocidade”. A palestra permaneceu disponível no canal 

alcançando mais de 500 visualizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCT6hdIFK9KfILNCL0kXEtJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vf24wBitsv8
https://www.youtube.com/watch?v=oXpslEeCgxg
https://www.youtube.com/watch?v=oXpslEeCgxg
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links:  1o Dia – https://www.youtube.com/watch?v=Vf24wBitsv8 

2o Dia -   https://www.youtube.com/watch?v=oXpslEeCgxg 

 

Em 2021 o 5o Workshop será realizado nos dias 09 e 10 de novembro em formato online. As 

transmissões serão realizadas pelo canal do Youtube da Codep UFRRJ, conforme a versão anterior. A edição 

de 2021 contará com a presença dos seguintes palestrantes.  

✓ Dra. Manuela da Silva, Coordenadora da Câmara Setorial da Academia do CGen/MMA e 

Servidora Fiocruz apresentando a palestra, “Protocolo de Nagoia e sua implementação”; 

✓ Dr. André Luís de Gasper, Curador do Herbário Dr. Roberto Miguel Klein - FURB (Fundação 

Universidade Regional de Blumenau) apresentando a palestra, “SISGEN e os herbários 

brasileiros: o que mudou?”; 

✓ Dr. Homero Moro Martins, analista do INCRA, Maira Smith, indigenista especializada na 

Funai e Dr. Sandra Lucia Goulart, Professora de Antropologia  da Faculdade Cásper 

Líbero (São Paulo) participando da mesa redonda “Discutindo experiencias em Pesquisas 

Envolvendo Conhecimento tradicional Associado”. 

e. Intercâmbio com outras comissões institucionais 

Visando estreitar a comunicação com as demais instituições científicas brasileiras e facilitar a 

atualização, os membros da comissão participam do grupo nacional formado por pesquisadores com atuação 

direta nas temáticas de PG e CTA e membros de comissões da câmara da academia e do CGen/MMA. A 

Comissão participou da Organização do I Simpósio Brasileiro de Acesso ao Patrimônio Genético e 

Conhecimento Tradicional Associado: Interfaces entre comunidades, academia, empresas e governo realizado 

nos dias 05 e 06 de novembro de 2019 no Rio de Janeiro.  

f. Elaboração de vídeos educativos 

Foram elaborados vídeos sobre o sistema de gestão do patrimônio genético e conhecimento tradicional 

associado para esclarecer possíveis dúvidas sobre o cadastro e utilização do Sistema Nacional de Gestão do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) e também para incentivar os 

pesquisadores da universidade a se regularizarem junto a SisGen. Os vídeos podem ser acessados através do 

canal do YouTube da UFRRJ na playlist “O SisGen e a minha pesquisa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf24wBitsv8
https://www.youtube.com/watch?v=oXpslEeCgxg
https://www.youtube.com/channel/UCT6hdIFK9KfILNCL0kXEtJQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgxU2PeoNRWsEDTqc6tPVrposHAXtRr9C
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link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgxU2PeoNRWsEDTqc6tPVrposHAXtRr9C  

8. Cadastros de Acesso e Coleções, Remessas e Notificação de Produto  

 Atualmente a UFRRJ possui 266 registros de acesso, 

sendo 259 de PG, 2 de CTA e 5 de PG e CTA. Em seus registros 

no SisGen/MMA ainda constam o cadastro de 2 remessas, 4 

coleções e 1 registro de produto sem repatriação de benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Planejamento e Ações Futuras  

✓ Cadastro institucional das coleções biológicas da UFRRJ; 

✓ Aprimoramento dos canais de comunicação; 

✓ Treinamento constante de servidores e discentes; 

✓ Atualização permanente das legislações do CGen; 

✓ Acompanhamento e autorização de cadastros de acessos a PG e CTA, remessas, coleções, envios e 

produtos. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgxU2PeoNRWsEDTqc6tPVrposHAXtRr9C
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10. Anexos 

Anexo 1. Portaria de nomeação do representante legal Alexandre Fortes  
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Anexo 2. Portaria de nomeação do representante legal Lucia Helena Cunha dos Anjos  
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Anexo 3. Portaria de nomeação do representante legal João Marcio Mendes Pereira 
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Anexo 4. Portaria da 1ª composição da Comissão de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado da UFRRJ 
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Anexo 5. Portaria da 2ª composição da Comissão de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado da UFRRJ 
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Anexo 6. Portaria da 3ª composição da Comissão de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado da UFRRJ 

  

 

 


