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NORMA TÉCNICO ADMINISTRATIVA No 2 
 

VERSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2022 

 
 

DIRETRIZES PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E PUBLICAÇÕES 
 

APLICÁVEL AOS TÉCNICOS DA FZSP 
 
 
1. Considerações Gerais: 
 

 
A contínua inserção científica no contexto conservacionista nacional e 

internacional é fundamental para a definição do papel contemporâneo da FZSP no 
intercâmbio com a comunidade científica. Em seu quadro técnico possui equipe 
qualificada e com potencial para a condução de pesquisa científica de qualidade. Com 
o objetivo de manter uma relação harmônica e produtiva entre seus técnicos e área 
cientifica, a FZSP estabelece, a seguir, as diretrizes que se constituem em termo de 
responsabilidade e de acordo entre as partes a serem observadas para a elaboração, 
submissão, aprovação, desenvolvimento e publicação de trabalhos e pesquisas por 
sua equipe. 
 
 
2. Diretrizes: 
 
2.1. Definição dos Tipos de Pesquisa: 
 
a) Retrospectivas: pesquisas que utilizam materiais e dados já disponíveis. 
b) Prospectivas: pesquisas com abordagem experimental e/ou fenomenológica tanto 

ex situ quanto in situ. 
 
 
2.2. Da elaboração, submissão e aprovação: 
 
a) os projetos submetidos serão avaliados quanto ao seu mérito científico e condições 
de exequibilidade pela Diretoria Técnico-Cientifica (DTC).  

 
 
 



 

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 
CECFAU - CENTRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE FAUNA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Avenida Miguel Stéfano, 4241 - CEP 04301-905 - São Paulo – SP - Brasil 

Fone: +55 (11) 5073-0811 - http://www.cecfau.com.br 

 

Pág.2 de 5 

 
b) o técnico da FZSP deverá propor, discutir e submeter formalmente o projeto de pesquisa na 
sua forma completa à DTC para análise e aprovação da diretoria, antes do efetivo 
desenvolvimento da pesquisa. 
 
c) o projeto deverá obedecer ao formato utilizado pela comunidade científica e o texto do deverá 
ser livre de vícios de linguagem e erros gramaticais. 
 
d) o projeto deverá ter a aprovação do IBAMA/SISBIO, quando prevista, e, para tanto, o 
protocolo de solicitação e/ou a autorização devem ser apresentados em até 30 dias após a 
data de aprovação do projeto pela Diretoria da FZSP.  
 
e) a página com a relação dos itens (“check-list”) a serem cumpridos pelo técnico (os) deverá 
ser preenchida e anexada aos documentos/dados requeridos, para que o projeto possa ser 
considerado apto para submissão à análise e aprovação da FZSP. 
 
O prazo para emissão do parecer pós-análise das instâncias será de até 45 dias a contar 
da data de abertura do processo. 
 
 
2.3. Definição de Atribuições e Responsabilidades: 
 
 
a) Pesquisas retrospectivas: como fiel depositária de acervos, de maneira 
semelhante a uma biblioteca ou museu, quando da solicitação de acesso aos arquivos 
e/ou materiais, caberá ao técnico responsável pelo acervo da FZSP a ser estudado, 
estabelecer com o proponente os meios e recursos para disponibilizar o material 
pedido. 
 
b) Pesquisas prospectivas: todo e qualquer trabalho prospectivo, experimental 
e/ou fenomenológico, deverá ter um mentor que será o responsável efetivo na FZSP 
pela análise intelectual, planejamento, elaboração, execução, discussão de resultados 
e publicação, com ou sem a participação de pesquisadores externos. 
 
c) A FZSP se reserva o direito de recusar projetos de pesquisa que estejam em 
desacordo com a sua missão; que não sejam de mérito à conservação das espécies; 
que não acrescentem conhecimentos que beneficiem a saúde e o bem-estar aos 
animais silvestres, seja in situ ou ex situ; que afete desnecessariamente a sua 
condição de vida em cativeiro; ou que, pela ausência de recursos materiais ou de 
pessoal, sejam inexequíveis.  
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2.4. Definição de Responsabilidades quanto à Captação de Recursos: 

 
Além dos benefícios formativos intrínsecos ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisas, estes devem ser também vistos como ferramentas legítimas e importantes 
para a obtenção de recursos com vistas à capacitação, modernização e adequação 
dos laboratórios e demais espaços físicos da FZSP. Dessa forma: 
 
a) Quando do planejamento de um projeto de pesquisa, a proposta submetida à Diretoria da 
FZSP deverá conter uma estimativa de custos, o cronograma de execução e a indicação das 
partes responsáveis pelo desembolso dos recursos para o desenvolvimento do trabalho, assim 
como estabelecer os benefícios materiais e/ou contrapartida previstos. A planilha de custos, 
envolvendo pessoal, equipamentos, materiais, viagens, áreas de participação direta da FZSP, 
contrapartidas, tempo de duração e outros, deverá constar do projeto completo. 
 
b) No caso de encaminhamento de propostas às fontes de fomento à pesquisa (FAPESP, 
CNPq, CAPES, FINEP, FNMA etc.) os benefícios previstos para a FZSP deverão estar 
claramente estabelecidos no projeto a ser submetido à fonte de fomento. As solicitações às 
instituições de fomento ou financiamento deverão ser discutidas com o nível hierárquico 
superior, e a decisão para submissão às mesmas deverá ter a aprovação prévia da diretoria 
da FZSP. 
 
 
2.5. Definição de Autoria e Coautoria de Trabalhos: 
 
 

Os trabalhos oriundos de projetos desenvolvidos sob responsabilidade dos 
técnicos da FZSP, no que diz respeito à autoria, serão publicados da seguinte forma: 
 
a) Trabalhos Retrospectivos e Prospectivos: o autor sênior será o mentor 

intelectual como descrito no item 2.3.b. Serão coautores aqueles que efetivamente 
participaram da discussão intelectual e desenvolvimento dos mesmos, ou que 
tenham interferido inovadoramente na interpretação dos resultados e elaboração 
do texto. 

 
b) Aos demais técnicos que porventura tiverem colaborado perifericamente com a 

execução de procedimentos auxiliares durante a vigência do projeto e/ou trabalho, 
mas que não se enquadrem nas descrições expostas nos parágrafos acima ou na 
NTA 5, caberão agradecimentos formais, assim como às instituições envolvidas. 
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c) Para dirimir quaisquer dúvidas, a definição de autores principais, de coautores e 

colaboradores deverão ser estabelecidos na proposta original do trabalho de 
pesquisa. Qualquer alteração, seja por desistência ou outras causas que resultem 
na não participação efetiva de um dos pesquisadores ou técnicos envolvidos no 
projeto, deverá ser discutida com os participantes do projeto, para que seja 
restabelecido o quadro de autores na publicação, e ser registrada na diretoria da 
FZSP. 

 
Para norteamento referente ao item 2.5 sobre coautoria, consultar a NTA-5.  
 
 
2.6. Das obrigações e formalidades internas: 
 

Para os trabalhos que resultem na defesa de dissertações de mestrado, teses de 
Doutorado e trabalhos de conclusão de cursos, uma cópia eletrônica deverá ser 
encaminhada à FZSP, para o registro da DTC.  

a) Os resumos para congressos e artigos científicos resultantes destes trabalhos 
devem ser submetidos à DTC para análise e obtenção da aprovação antes de 
serem submetidos a análise editorial e publicação. 

 
b)  Os trabalhos e pesquisas desenvolvidas no âmbito da FZSP poderão resultar, 

eventualmente, em descobertas, desenvolvimento de novos produtos, inventos, 
tecnologias ou conceitos e registro de marcas e patentes. Uma vez que isto 
poderá envolver interesses de ordem financeira ou econômica, a decisão sobre o 
uso das mesmas deverá, obrigatoriamente, ter a participação e anuência da 
diretoria da FZSP. Nesses casos, os devidos créditos, “royalties” ou outros 
aplicáveis, deverão ter a sua parte compatível, como recursos amoedados ou 
outros, destinada à FZSP, após negociações formais e acertos legais. O mesmo 
se aplicará a eventuais terceiras partes, que se unam como fonte de 
aprimoramento e desenvolvimento de ações. Em todos os casos será obrigatório 
firmar um “acordo de confidencialidade” a ser seguido por todas as partes 
envolvidas. 

 
c) O termo de anuência desta Norma Técnico Administrativa, apresentado a                                    

seguir, deverá ser assinado e submetido à FZSP, juntamente com os outros 
documentos requeridos, para que a proposta do projeto de pesquisa possa ser 
avaliada pelas instâncias técnico-científicas, administrativa e pelo Conselho 
Orientador, para aprovação.  
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TERMO DE ANUÊNCIA 
 
 
 
Declaro ter conhecimento dos termos da Norma Técnico Administrativa no 2 da 
Fundação Zoológico de São Paulo (FZSP), e declaro estar de acordo com as 
condições estabelecidas para desenvolver o projeto intitulado: (informar o título do 
projeto). 
 
 
 
DE ACORDO: 
 
 
São Paulo,.....de............................de.................... 
 
Assinatura do Pesquisador Responsável:____________________________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                                                  CPF: 
Universidade: 
 

Assinatura do aluno (Grad/MSc./Dout):_____________________________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                                                    CPF:____________________________ 
Universidade: 
 

Assinatura do Chefe de Depto. ou Coordenador de Curso:_____________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                                                    CPF:__________________________ 
Universidade: 
 
 
 
 
 
 
               

 
 


