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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
A pesquisa tem como tema a Lei 13.123/2015 que versa sobre o patrimônio genético (PG), o
conhecimento tradicional associado (CTA) e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes
destes. Busca-se:
1. Analisar, sistematizar e interpretar a percepção dos pesquisadores vinculados a PPGs de
Universidades do RS que exercem a pesquisa no contexto da Lei 13.123/2015, a fim de subsidiar ações
voltadas ao cumprimento das obrigações estabelecidas
2. Evitar infrações e promover um ambiente favorável à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à repartição justa e equitativa dos benefícios do uso do PG e CTAs
Tarefa específica:
1. Realizar conjuntamente, com os demais integrantes do grupo, um livro contendo estudos e
exemplificações sobre a Lei 13.123/2015, a Convenção sobre Diversidade Biológica e outros diplomas
legais sobre PG e CTA capazes de auxiliar empresas e pesquisadores que trabalham com esses tópicos
a se adequar a legislação especifica e dirimir dúvidas referentes aos conceitos expostos na lei

METODOLOFIA
1. O método de pesquisa utilizado é o analítico coletando informações sobre o tema e reunindo em um
material único
2. Compreende pesquisa bibliográfica/documental em publicações e normas nacionais e
internacionais, documentos oficiais e sites das instituições responsáveis pela governança da
biodiversidade

DISCUSSÕES E RESULTADOS
1. Aperfeiçoar o entendimento das normas e qualificar o debate sobre a necessidade de ajustes e
aprimoramento da política de gestão da biodiversidade, subsidiando ações nessa direção
2. Diminuir ruídos de comunicação e resistências infundadas ao modelo de gestão do PG e do CTA no
Brasil
3. Reunir as principais explicações sobre as legislações nacionais e internacionais que tratam de PG e
CTA
CONCLUSÕES

A pesquisa está sendo desenvolvida com apoio do CNPq e prazo previsto para conclusão de 48 meses.
O material elaborado deverá servir de subsídio e orientação para os pesquisadores e empresas
interessadas em trabalhar com PG e CTA no Brasil e no exterior.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
*DIAS DE OLIVEIRA, Ana Clara. Manual: acesso ao patrimônio genético brasileiro e ao conhecimento tradicional
associado. Disponível em http://www.abifina.org.br/noticias_detalhe.php?not=3078. Acesso em: 16 set. 2020.
*BRASIL. Lei 13.123, 20 de maio 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13123.htm. Acesso em: 16 set. 2020.
*ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre Diversidade Biológica, de 5 de junho de 1992.
Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/ arquivos/cdbport.pdf. Acesso em: 16 set. 2020.

