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NORMA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA No 3 
 

DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 
 

RELAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO (FZSP) E A 
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 
DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DE MONOGRAFIAS E TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSOS (TCC) 
 

E 
 

TERMO DE ANUÊNCIA 
 

 
1. Considerações Gerais: 
 
A realização de trabalhos em suporte de monografias e trabalhos de conclusão de 
cursos (TCC) solicitados por estudantes de cursos técnicos e universitários está 
limitada à disponibilidade de seus técnicos.   
 

A realização destes trabalhos quando aprovados, ocorrerá e obedecerá às seguintes 
diretrizes: 
 
 
2. Diretrizes: 
 
 
2.1. Definição dos Tipos de Trabalhos: 
 
 

a) Retrospectivos: trabalhos com materiais e dados já disponíveis. 
b) Prospectivas: trabalhos com abordagem experimental e/ou fenomenológica. 
 
 
2.2. Da aprovação: 
 
a)   os projetos serão submetidos eletronicamente ao e-mail 
bibliotecazoo@zoologico.sp.gov.br, que consultará às áreas relacionadas ao tema  
para que sejam pré-avaliados quanto à sua viabilidade. Havendo um parecer positivo 
das áreas, o solicitante será comunicado da necessidade de envio da documentação  
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completa, que será encaminhada à Diretoria Técnico-Científica (DTC) para abertura 
do expediente.  
 
b) Após análise formal das áreas a DTC aprovará os projetos quanto ao seu mérito e 
condições de exequibilidade. 
 

c) o aluno e o orientador, representando a universidade, deverão preencher e submeter o 
formulário de inscrição de projeto, disponível no site da FZSP (www.cecfau.com.br). 
 
d) o projeto de trabalho deverá ser apresentado também em sua forma completa, além das 
informações previstas no formulário. 
 
e) o texto do projeto de trabalho deverá ser livre de vícios de linguagem e erros gramaticais. 
 
f) 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 FZSP. O projeto será cancelado se a documentação 
complementar não for entregue no prazo.  
 
g) o projeto de trabalho deverá ter aprovação da Comissão de Ética da Instituição de origem, 
quando necessário. 
 
h) a página com a relação dos itens (“check-list”) a serem cumpridos pelo aluno e orientador 
deverá ser preenchida e anexada aos documentos/dados requeridos, para que o projeto 
possa ser considerado apto para submissão à análise e aprovação. 
 
i) 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 à uma biblioteca ou museu, quando da solicitação de acesso aos 
arquivos e/ou materiais, caberá ao técnico responsável pelo acervo da FZSP ou 
co-proponente, estabelecer com o solicitante externo os meios e recursos para 
disponibilizar o material pedido. 

 

b) Pesquisas prospectivas: todo e qualquer trabalho prospectivo, experimental e/ou 
fenomenológico, contará com a participação de um técnico da FZSP na análise 
intelectual do planejamento, elaboração, execução do projeto e na discussão de 
resultados. 
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2.4. Definição de responsabilidades para provimento de recursos: 

 
Além dos benefícios formativos intrínsecos ao desenvolvimento de projetos de 

trabalhos acadêmicos, estes devem ser avaliados quanto à disponibilidade de 
recursos de pessoal e de infraestrutura da FZSP. Dessa forma: 
 

a) Quando do planejamento de um projeto, a proposta submetida à FZSP deverá 
conter uma estimativa de custos e a indicação dos responsáveis pelo desembolso 
dos recursos para o desenvolvimento do trabalho se for o caso.   

 
 

2.5. Definição de Autoria e Coautoria de Trabalhos para publicação: 
 
Caso os trabalhos desenvolvidos na FZSP para obtenção de monografias e TCC para 
cursos universitários e técnicos resultem em proposta de publicações de artigos, serão 
publicados da seguinte forma, no que diz respeito à autoria: 
 

a) Trabalhos Retrospectivos e Prospectivos: serão coautores aqueles que 
efetivamente participaram da discussão e concepção intelectual dos mesmos, seja 
por meio da proposta original de trabalhos, seja através da elaboração de 
protocolos de levantamento de dados, ou ainda interferindo inovadoramente na 
interpretação dos resultados e consequente 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 no parágrafo acima caberá 
agradecimentos formais, inclusive às instituições envolvidas. 

 
c) Para dirimir quaisquer dúvidas, a definição de autores seniores, de coautores e 

colaboradores, será estabelecida na proposta original contida no campo específico 
do formulário de inscrição fornecido pela área técnica.  

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

a) Uma cópia da versão eletrônica da monografia ou TCC deverá ser encaminhada 
à FZSP, para o registro da DTC.  O não cumprimento desta formalidade impedirá 
o desenvolvimento de futuros trabalhos por outros alunos da mesma     
universidade.  

 
 



 

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.4 de 5 

 
b) Os resumos para congressos e artigos científicos resultantes de trabalhos 

realizados em parceria com a FZSP, devem ser submetidos ao DTC para análise 
prévia. No caso dos resumos, enviar à DTC no prazo máximo de 5 dias úteis 
antes do deadline para submissão de resumos.  

 
c) As publicações resultantes de trabalhos realizados com a participação de 

técnicos ou com o uso do acervo da FZSP devem, sempre, incluir texto de 
reconhecimento à FZSP, no local indicado pelo editor. O texto deve ser objetivo 
e ser apresentado previamente à diretoria da FZSP. 

 
 

d) A FZSP se reserva o direito de publicar os trabalhos realizados nos casos em 
que o responsável não demonstre interesse na sua publicação. Neste caso, a 
diretoria da FZSP terá a prerrogativa de designar um de seus técnicos ou 
pesquisador qualificado para preparar a publicação, sendo o mesmo, neste caso, 
o autor sênior. 

 
e) O termo de anuência a esta 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 da FZSP, para aprovação.  
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TERMO DE ANUÊNCIA 
 
 
 
Declaro ter conhecimento dos termos da Norma Técnico Administrativa no 3 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/Téc.):_____________________________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                                                    CPF:____________________________ 
Universidade: 
 

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

 


