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7. Apresentação sobre o SisGen. 

ÍNDICE



Sistema eletrônico com interface web

Segurança da Informação

Certificado Digital

Sistema de Blindagem – Módulo de Segurança

Comunicação com usuário via mensagem eletrônica (e-mail)

Disponibilizado a partir de 6/11/2017 (V.1)

https://sisgen.gov.br

Ambiente de Treinamento: http://treina.sisgen.gov.br

O que é o SisGen?

No ambiente de treinamento poderão ser utilizadas informações criadas 

especificamente para esse propósito.

Não utilize informações sigilosas, pois não tem módulo de segurança!

https://sisgen.gov.br/
http://treina.sisgen.gov.br/


Manual do SisGen

Preenchimento dos formulários

Rascunhos p/ cada tipo de formulário

Sigilo de Informações – justificativa legal

Tempo de Sessão

O Manual do SisGen está integrado no Sistema e 

acessível a partir do ícone de ajuda (    ). 

Manual do SisGen



Cadastro de Usuário

Acesso mediante login e senha

CPF obrigatório

Login e senha para e-mail



Perfis de Usuário

Independente (Pessoa Física)

Usuário sem vínculo com instituição (pessoa jurídica).

Representante Legal (RL)

Usuário vinculado a uma instituição (pessoa jurídica), com 

poderes para representá-la no SisGen. O RL pode alterar o 

cadastro da instituição, visualizar e editar todos os cadastros 

da instituição, e habilitar vínculo de usuários com a 

instituição.

Usuário vinculado à instituição

Usuário com vínculo a uma instituição habilitado pelo RL. 

Pode realizar cadastros em nome da instituição. Tem acesso 

somente aos seus cadastros.



Cadastro de Instituição

Representante Legal

Deve ser indicado pelo menos um

Deve ter poderes para representar isoladamente

Quadro societário/acionistas (seção não obrigatória.)

Se aplicável, será necessário nas hipóteses de anuência 
do Conselho de Defesa Nacional ou do Comando da 
Marinha

Validação pela Secretaria-Executiva do CGen



Atividade Representante Legal Vinculado

Alterar cadastro da instituição

Habilitar vínculo institucional

Cadastrar Acesso e Remessa

Notificar Produto

Solicitar Atestado de Regularidade

Solicitar Credenciamento de coleção 

ex situ

Visualizar cadastros de outros 

usuários da instituição

Habilitação de Vínculo



Dados antes da vigência da Lei n° 13.123/15: 

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-
patrimonio-genetico/atividades-do-cgen-durante-a-vigencia-da-mp-n-2-186-16-
2001/item/324 (data de entrada, n° do processo e nome do interessado, além 
do extrato de solicitação de autorização)

Dados do SisGen (vigência da Lei n°13.123/15)

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-
patrimonio-genetico/sis-gen (números gerais)

https://sisgen.gov.br/paginas/publicidade.aspx (acessos, remessas e notificações 
com maior detalhe).informações

Os conselheiros do CGen tem acesso a todas as informações.

SisGen – dados públicos

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/atividades-do-cgen-durante-a-vigencia-da-mp-n-2-186-16-2001/item/324
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/sis-gen
https://sisgen.gov.br/paginas/publicidade.aspx






Aprimoramentos previstos para o SisGen

Permitir importar dados a partir de planilhas;

Ajustes de conformidade com as normativas do 

CGen (Resoluções nº 2, 6, 7, 8, 10, 13 e 17);

Sistema de gerenciamento de rascunhos;

Integração com outros sistemas eletrônicos;

Integração com mecanismos de recolhimento de 

repartição de benefícios (monetária);



Resoluções CGen

Resolução nº 2

Estabelece normas e procedimentos para alteração de 

modalidade de repartição de benefícios após 

notificação no SisGen

Resolução nº 6

Estabelece o nível taxonômico mais estrito a ser

informado nos casos de pesquisa com o objetivo de

avaliar ou elucidar a diversidade genética ou a história

evolutiva de uma espécie ou grupo taxonômico



Resoluções CGen

Resolução nº 7

Estabelece a forma de indicar a localização

geográfica mais específica possível nos casos em

que o acesso seja exclusivamente para fins de

pesquisa em que sejam necessários mais de 100

registros de procedência por cadastro

Resolução nº 8

Estabelece a forma de indicar o patrimônio genético

nos casos de acesso a partir de amostras de

substratos contendo microrganismos não isolados



Resoluções CGen

Resolução nº 10 – Cadastro simplificado

Estabelece forma alternativa de registrar no SisGen a

identificação do patrimônio genético e sua procedência,

exclusivamente nos casos de pesquisa em filogenia,

taxonomia, sistemática, ecologia, biogeografia e

epidemiologia

Resolução nº 13 - Cadastro simplificado in silico

Estabelece forma alternativa de registrar no SisGen a

identificação do patrimônio genético e sua procedência,

exclusivamente nos casos de pesquisa com amostras

obtidas in silico (sequências digitais)



Resoluções Cgen a serem publicadas

Resolução nº 15 – Forma alternativa de apresentar TTM

Estabelece formas alternativas ao cumprimento da

obrigação de apresentar TTM nos casos de regularização

de remessa quando destinatário ñ existe mais ou se

recuse a assinar

Resolução nº 16 – Variedades ou raças crioulas

Obrigações com relação às variedades ou raças crioulas

somente se iniciam após a inclusão destas na lista do art.

114 do Dec. 8.772/16 e o prazo para cadastro é de 1 ano

a partir da inclusão da variedade ou raça na lista



Resoluções Cgen a serem publicadas

Resolução nº 17 – Termo de Consentimento

Consentimento Prévio Informado será substituído por

Termo de Consentimento nos casos de regularização de

acesso a CTA de origem identificável

Resolução nº 18 – Termo de Compromisso 

Usuário pode submeter no cadastro o Termo de

Compromisso ainda não assinado pelo MMA. Para a

regularização, o TC precisa ser protocolado apenas com

a assinatura do Representante Legal da Instituição

Usuária



Novos Prazos

Orientações Técnicas Cgen nºs 5, 7, 10

Tabelas publicadas na página do CGen na 

internet



Logins Efetuados a partir de 371 localidades diferentes.

Totalizando 16377 logins efetuados.

15 Cidades com mais logins efetuados

Total de Logins por Cidades



Dispersão Geográfica dos Logins Válidos
América do Sul e Europa



Dispersão Geográfica dos Logins



cgen@mma.gov.br

Obrigado!!!


