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FORMULÁRIO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
IMPORTAÇÃO DE ANIMAL GENETICAMENTE MODIFICADO 

PARA USO EM TRABALHO EM CONTENÇÃO 
 
Ilmo. Sr. Presidente da CTNBio 
 

Nome do representante legal da instituição/unidade operativa ou Presidente da CIBio:  
Erna Geessien Kroon 

 
N.º CQB : 0038/97 

Instituição : Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais 

Endereço : Av. Antônio Carlos, 6627 Pampulha – CEP: 31270-901 Belo Horizonte – MG – BRASIL 

Fone : 31 34092553 :  

Email : cibio@icb.ufmg.br 

 
Vem solicitar à CTNBio autorização para importação do AnGM descrito abaixo. 

 

Informações sobre a área credenciada onde as pesquisas com o AnGM  serão 

desenvolvidas 

Número do registro na CIBio:  
(Número de registro na CIBio referente a solicitação de cadastro/pedido de CQB) 

Técnico Principal responsavel pela extensão do CQB:  
      

Departamento:       

CPF:       

e-mail:       Telefone:       Fax:       

Localização da área:  
Avenida Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – CEP: 31270-901 
Prédio: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB 

Bloco/Andar:                                                                 nº da sala:  

Pretende estabelecer colônia com este AnGM 

 ☐Sim ☐Não   

 

Relação dos AnGM  que serão objeto de importação.  
(mencionar o nome comum, nome científico, genes introduzidos, sua origem e funções específicas) 

Animal ( especie) 

      

Material Genético incluído ou deletado no AnGM e a origem deste material genético se for inclusão 

      

 

Funçaõ do(s) gene(s) introduzidos ou deletados, com especificação detalhada 
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Procedimento empregados para obter a  alteração genética 

      

Número de animais a serem importados e sexo dos animais 

      

 

Descreva as atividades biológicas que serão adquiridas/perdidas pelo AnGM, informe a possibilidade 
de alteração nas características de patogenicidade do AnGM ou do AnGM ganhar alguma vantagem 
seletiva sobre os correspondentes não modificados geneticamente, quando de um possível escape 
para o meio ambiente, informe o risco de transmissão de doenças para outros animais, incluindo 
seres humanos, ou vegetais.Informe se o AnGM passará a expressar alguma proteína com potencial 
sabidamente tóxico. Se positivo, informe se existe ou não forma de tratamento. (2000 caracteres no 

máximo) 
 

      

 

Referências bibliográficas sobre trabalhos com o AnGM (1000 caracteres no máximo) 
 

      

 

 

 
Data : ___ / ___ /____ 
Assinatura do Técnico principal responsável pelo projeto  
 
______________________________________________   
 

 

 
Data : ___ / ___ /____ 
De acordo do Técnico principal Responsável pelo Laboratório/Área de Pesquisa:  
 
________________________________________________ 
 

 

 
Data : ___ / ___ /____ 
De acordo do Presidente da CiBIO: ________________________________________________ 
 

 


