Roteiro para solicitação de manutenção de linhagens de animais em áreas do
Centro de Bioterismo da FMUSP
1. Solicitar cadastro na REDE PREMiUM através do site - www.bioterio.fm.usp.br
2. Preencher ficha de ANAMNESE através do site – www.bioterio.fm.usp.br. Aba SOLICITAÇÕES.
3. Quando necessário, enviar cronograma de expansão da criação e o número de animais a serem retirados em
datas específicas. Enviar através de texto no mesmo campo do resumo do projeto.
4. Reunião no Centro de Bioterismo. Pesquisador, setor administrativo e o setor técnico responsável
pela demanda solicitada. Esta reunião será agendada pelo Centro de Bioterismo. Pauta da reunião:
a. Verificar a disponibilidade e/ou planejamento para o recebimento dos animais.
b. Estabelecer um cronograma para atendimento da solicitação e comunicação com o
pesquisador.
c. Compor uma previsão orçamentária para o período de manutenção.
d. Verificar com o pesquisador qual será a origem do fomento para pagamento.
e. Apresentar aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa referente ao projeto.
f. Apresentar laudo técnico atestando a qualidade sanitária dos animais.
g. Usuário confirmar seu entendimento sobre a previsão orçamentária.
5. Aguardar o cadastro definitivo em nossa base de dados. O usuário será avisado por e-mail.
6. Quando aprovado e cadastrado.
a. Envio e recebimento dos animais em área de quarentena.
7. Transferência para área definitiva de manutenção

IMPORTANTE
1. Os animais enviados ao Centro de Bioterismo da FMUSP deverão permanecer primeiramente em área de
quarentena.
2. Os animais deverão estar acompanhados do laudo de controle sanitário.
3. A previsão orçamentária é parte dos novos processos constituídos pela gestão do Centro de Bioterismo da
FMUSP. Os valores apresentados servem de referência para nosso planejamento e para o planejamento de
despesas do pesquisador referente à sua solicitação.
4. Os valores financeiros apurados no decorrer da permanência do projeto em nosso biotério são obtidos de
maneira individual para cada projeto cadastrado. Os valores apresentados não são absolutos e poderão s o f r e r
alteração conforme demanda durante o período de permanência dos animais em nossas áreas.
5. Os valores apurados para manutenção de animais serão repassados integralmente ao pesquisador.
6. Os valores apurados no período deverão ser quitados conforme escolha entre uma das formas de pagamento
apresentadas nas reuniões anteriores. A forma de pagamento poderá ser alterada conforme solicitação do
pesquisador.
7. Exceto na geração de crédito antecipado, os valores a pagar deverão ser quitados mensalmente em data
escolhida pelo Centro de Bioterismo da FMUSP.
8. A transferência entre contas de gerenciamento (CGs) é realizada quinzenalmente de maneira automática.
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