
RESOLUÇÃO Nº 77, DE 11 DE ABRIL DE 2017.

A  PRESIDENTE DO  CONSELHO  DIRETOR da  Fundação  Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no 
Processo nº 23104.001639/2017-04, resolve, ad referendum:

Art.  1º   Fixar  as  competências  das  Unidades  integrantes  da  estrutura 
organizacional do Instituto de Biociências, que fazem parte integrante desta Resolução.

Art.  2º   Determinar  à  Auditoria  Interna  a  fiscalização  e  o  cumprimento  das 
competências ora fixadas.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

CAMILA CELESTE BRANDÃO FERREIRA ÍTAVO
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DENOMINAÇÃO: SIGLA:
Biotério Central-UT. BIOTÉRIO-UT/INBIO

UNIDADE DE SUBORDINAÇÃO:
Instituto de Biociências

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:
Chefe de Unidade Técnica.

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE:
É a unidade técnica que tem como objetivo  produzir e fornecer animais de laboratório com 
qualidade genética e sanitária, para atender as atividades e/ou projetos de ensino, pesquisa e 
extensão e ainda dar apoio técnico e operacional às atividades envolvendo a utilização desses 
animais na UFMS. 

COMPETÊNCIAS:
 Determinar as diretrizes técnico-científicas no âmbito de criação e manutenção de animais 

de laboratório de interesse da UFMS;
 fornecer  animais  de  laboratório  com  padrões  de  qualidade  sanitária  definidos  e 

monitorados mediante exames clínicos e laboratoriais; 
 programar e desenvolver técnicas de trabalho para aprimorar  a qualidade sanitária  das 

diferentes espécies animais em uso;
 zelar pela manutenção das normas institucionais nacionais e internacionais de proteção 

aos animais  e  aos  seres humanos  e  legislações  nacionais  vigentes  que estabelecem os 
procedimentos para o uso científico de animais; 

 zelar pelos aspectos éticos da criação e experimentação animal; 
 estabelecer normas e procedimentos operacionais padronizados para todas as atividades 

desenvolvidas no Biotério; 
 implementar  rotinas de trabalho que garantam segurança aos servidores no desempenho 

de  suas  atividades  e  que  favoreçam  o  melhor  rendimento  na  operacionalização  das 
atividades;

 orientar e apoiar docentes, técnicos administrativos e discentes quanto aos procedimentos 
de respeito à vida, a manutenção dos animais e à segurança em atividades relacionadas ao 
seu uso;

 desenvolver procedimentos e atividades de instrução processual para aquisição e uso dos 
animais de laboratório;

 desenvolver  procedimentos  e  atividades  de  instrução  processual  para  transferência  de 
animais  de  laboratório  à  comunidade  externa,  quando  excedentes  ou  solicitados 
previamente;

 elaborar relatórios gerenciais; e
 desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.
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DENOMINAÇÃO: SIGLA:
Coleção Zoológica de Referência da UFMS-UT. COZOO-UT/INBIO

UNIDADE DE SUBORDINAÇÃO:
Instituto de Biociências

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:
Chefe de Unidade Técnica.

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE:
É a unidade técnica que tem como objetivo ser fiel depositária de espécies da fauna brasileira, 
servindo  como  referência  de  espécies  da  fauna  regional  e  de  base  para  identificação  e 
armazenamento  de  espécimes  utilizados  em projetos,  bem como,  de  apoio  para  questões 
relativas à conservação da natureza, propiciando a integração das funções de pesquisa, ensino 
e extensão. 

COMPETÊNCIAS:
 Depositar  e  catalogar  material  proveniente  de  projetos  de  pesquisas  (monografias, 

iniciação  científica,  mestrado,  doutorado)  como  externo,  através  do  empréstimo  de 
material;

 subsidiar  os  estudos  de  Ecologia,  Genética,  Bioquímica/Farmacologia,  Parasitologia, 
Botânica, Conservação;

 auxiliar  e  subsidiar  no  desenvolvimento  de  projetos  conservacionistas  nas  políticas 
públicas;

 servir de referência da fauna brasileira;
 elaborar relatórios gerenciais; e
 desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.
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