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RESOLUÇÃO Nº01/2019, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Estabelece normas gerais para curadoria das 

coleções científicas do CCT-UFMG 

 

 

O CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO CENTRO DE COLEÇÕES TAXONÔMICAS, no uso de 

suas atribuições, considerando o Regimento Interno e a necessidade do estabelecimento de 

normas gerais de uso e gerenciamento das coleções científicas do CCT-UFMG, conforme 

deliberação em reunião realizada em 07/10/2019, resolve: 

 

Art. 1º As coleções do CCT são públicas e devem garantir o livre acesso ao seu acervo, 

considerando as particularidades de cada coleção e de seu material depositado. Neste sentido, 

cada Curadoria deve apresentar um conjunto de normas, aprovadas pelo Conselho Técnico-

Científico, que garantam:  

I - o respeito às regras do CCT, da UFMG (CT&IT e PRPq), do MMA (SisGen/CGen, 

SisBio/ICMBio e IBAMA), do MCT (CNPq e FINEP) para qualquer atividade de depósito, 

manutenção, transporte, empréstimo, intercâmbio, importação e exportação de amostras;  

II - o tipo de material depositado em cada uma das coleções;  

III - a forma de acesso, o uso, cessão ou empréstimo de seus respectivos acervos;  

IV - a forma de acondicionamento de cada tipo de espécime ou subamostra do acervo;  

V - medidas preventivas de conservação e segurança dos acervos;  

VI – a elaboração de guias para orientação dos usuários quanto às normas adotadas para 

consulta, acesso, empréstimo e visitas à coleção;  

VII - a avaliação periódica do funcionamento e estado de conservação da coleção, na 

forma de relatório, como definido no Regimento Interno do CCT;  

VIII - a disponibilização pública do acervo, de preferência através de um banco de dados 

no padrão Darwin-Core (Species-Link) de referência para consulta online;  

IX - o estabelecimento e a divulgação de normas específicas que permitam o depósito por 

terceiros de material de pesquisa, extensão e de consultoria, por instituições públicas e 

privadas, por pessoa jurídica ou física. 

 

Art. 2. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 
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