
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

OFÍCIO Nº 135 / 2021 - PROPES (11.01.07) 

Nº do Protocolo: 23006.001594/2021-54
Santo André-SP, 25 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
Secretário de Biodiversidade
Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B
70.068-901 - Brasília - DF.

Assunto: UFABC - Processo nº 0200.019590/2018-15 - Termo de Compromisso nº 333, de
28/01/2020.

Senhor Secretário,

1. A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do ABC (ProPes/UFABC), representante
da ins�tuição perante o Ministério do Meio Ambiente, encaminha documentação referente às
obrigações assumidas mediante assinatura do Termo de Compromisso nº 333, de 28 de
janeiro de 2020 (anexo VII da Portaria MMA nº 378, de 1º de outubro de 2018), referente à
regularização de a�vidades de pesquisa e desenvolvimento realizadas com Patrimônio
Gené�co (PG) ou Conhecimento Tradicional Associado (CTA) entre 30 de junho de 2000 e 16
de novembro de 2015 sem obtenção da autorização prévia exigida. O Termo de Compromisso
(TC) foi firmado visando à prorrogação de prazos e à suspensão da aplicação de sanções,
conforme previsto na legislação vigente.

2. Conforme instruções na Cláusula Segunda, item 2.1, alínea "a", do referido TC, informamos
que foi realizada uma ampla consulta aos docentes vinculados à UFABC, a fim de efetuar o
levantamento das pesquisas com pendências de regularização, visando ao preenchimento dos
anexos que passarão a integrar o termo, e ao subsequente cadastro das informações junto ao
SisGen.

3. Além disso, desde 2018, a ins�tuição vem tomando diversas providências com o intuito de
cien�ficar os pesquisadores quanto à necessidade de realização dos cadastros, em caso de
acesso a PG ou CTA. Dentre tais providências, destacamos a ins�tuição de Comissão
permanente assessora da ProPes/UFABC para assuntos relacionados ao SisGen, criação de
sí�o na internet (propes.ufabc.edu.br/sisgen) com conteúdos informa�vos e modelos de
documentos, realização de duas palestras (em 2019 e 2020) voltadas a sanar dúvidas de
preenchimento de cadastros, além de diversos comunicados emi�dos à comunidade docente
visando fornecer mais explicações e manter sempre aberto um canal de contato com os
pesquisadores. Somam-se a isso, os procedimentos adotados pela Agência de Inovação da
ins�tuição (InovaUFABC), os quais tornaram o cadastro no SisGen obrigatório para aqueles
que desejam realizar requerimento de propriedade intelectual.

4. Por conta dessas ações, pra�camente todos os acessos descritos nos 20 anexos ora
encaminhados já se encontram cadastrados no sistema.



5. Por fim, reiteramos o endereço de e-mail <secretaria.propes@ufabc.edu.br> para envio de
quaisquer informações consideradas per�nentes.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 25/01/2021 10:46 ) 
SONIA MARIA MALMONGE 

PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular) 
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