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Nº de Pedido:

___________

/

Recepção:
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/ ______

1. Nome científico:
2. Codigo da estirpe:

Referências:

3. Acrómino da estirpe em outras coleções
4. Estirpe

tipo

5. Sinônimos principais:
6. Citações sobre descrição da espécie:
7. Origem da linhagem
7.1 – Coletada por: __

Data:

/

/

__ Código atribuído: ___

7.2 - Isolada por:

Data:

/

/

__ Código atribuído: ___

7.3 – Substrato/Hospedeiro:
7.4 – Origem geográfica:
7.5 – Método de isolamento:
7.6 – Identificada por:

___________________ Data:

/

/ ___

7.7 - Método de identificação: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. História da cultura:

9. Condições de cultura:
9.1 – Meios de cultura:
9.2 – Temperatura de incubação:

9.3 – Tempo de incubação:

9.4 – Intervalo entre repiques

9.5 – Luz/pH/Outros:

9.6 – Requisitos especiais:
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10. Método de preservação recomendado
10.1 – Método:

Liofilização

óleo mineral

Outro:

10.2 – Condições recomendadas:
11. Condições do mutante (opcional):

12. Patogenicidade
12.1 – Risco para seres humanos:

Não

Sim - Categoria:

12.2 – Risco para animais:

Não

Sim - Categoria:

12.3 – Risco para o ambiente:

Não

Sim - Categoria:

12.4 – Restrições ou autorizações especiais:

13. Propriedades da estirpe:

14. Características particulares e aplicações:

15. Comentários:

16. Anexos:
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CONDIÇÕES DE DEPÓSITO

17. Tipo de depósito:
Livre (O depositante está ciente de que a estirpe será depositada na coleção e estará disponível para
consulta e distribuição. O depositante perde os direitos de propriedade da estirpe).
Confidencial (O depositante retém todos os direitos de propriedade sobre a estirpe depositada. A
incorporação da estirpe e os encargos do depósito serão definidos mediante contrato entr e o depositante e a
coleção).
Motivo para efetuar o depósito:
18. Identificação do depositante
18.1 – Nome:
18.2 – Endereço:
Código Postal:
Data:

/

/
(Assinatura)

O PREENCHIMENTO DOS CAMPOS SOMBREADOS É RESERVADO AOS SERVIÇOS

19. Estirpe aceite para preservação após controle de qualidade (ver POP-LAB-001):
Sim
Não ___________________________________________________________________
Data de comunicação ao cliente: __ / __ / _____
Por meio de:

email

carta

fax.

Nº de comunicação (): ________________

Data de descarte da amostra: __ / __ / _____.
20. Purificação da estirpe (se aplicável ):

21. Método de preservação usado:
22. Nível de subcultura da cultura:
Master
1ª subcultura
23. Observações:

2ª subcultura

3ª subcultura

4ª subcultura

Registro

ADM-REG-009-00

ADMISSÃO DE CULTURAS
Pág:

4 de 5

24. Entrada na coleção:
Nº UFPEDA:

Data:

/

/ ___
(Assinatura do Responsável)

25. Entrada na base de dados informatizada:
Data:

/

/

___
(Assinatura do Responsável)

NOTAS E INDICAÇõES DE PREENCHIMENTO

Condições de depósito
▪ A Coleção de Microrganismos UFPEDA reserva-se no direito de não aceitar as estirpes que não estejam em
conformidade com os critérios estabelecidos para o depósito da culturas na coleção.

Indicações de preenchimento

[Preencher em LETRA DE IMPRENSA. Os campos em negrito são de

preenchimento obrigatório.]
Campo 1

Indicar o nome científico da espécie e o autor.

Campo 2

Indicar o número ou código atribuído pelo depositante.

Campo 3

Indicar o acrónimo e número para designações conhecidas noutras coleções

Campo 4

Indicar se é uma estirpe tipo.

Campo 5

Indicar os principais sinônimos conhecidos.

Campo 6

Indicar citações na literatura referentes à descrição da espécie (incluir cópia, sempre que possível).

Campo 7

Fornecer o máximo de informação possível sobre a origem da estirpe (incluir reprints ou indicar referências).
Nota importante: os campos 7.2, 7.3 e 7.4 são de preenchimento obrigatório em caso de isolamento original.

Campo 8

Indicar a história da cultura desde o seu isolamento. Este campo é de preenchimento obrigatório caso não se
trate de um isolamento original.

Campo 9

Indicar informações sobre as condições de cultura usadas ou recomenadas.

Campo 10

Indicar os métodos e condições de preservação recomendados.

Campo 11

Indicar o nome da estirpe parental, número, autor, carácter do mutante e bibliografia, quando aplicável.

Campo 12

Indicar se a estirpe apresenta risco para os seres humanos ou para animais ou plantas e, caso exista, a
categoria em que se enquadra nos termos da legislação e normas citadas.

Campo 13

Indicar as propriedades morfológicas, bioquímicas, genéticas, serológicas ou outras conhecidas, incluindo
referências bibliográficas (e cópia, sempre que possível).

Campo 14

Indicar características particulares e aplicações conhecidas, como sejam a produção de metabolitos,
actividade enzimática, fermentação, aplicações na agricultura,

Campo 15

Incluir comentários adicionais, se necessário.

Campo 16

Listar anexos enviados com a ficha.

Campo 17

Definir o tipo de depósito (livre ou confidencial), nas condições indicadas.
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Campo 18

Indicar o nome e endereço do depositante. A ficha deve ser datada, assinada e carimbada.
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