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NORMA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA No 4 
 

VERSÃO DE 24 DE MARÇO DE 2022 

 
 

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

 
DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM CASOS ISOLADOS  

 
RELATÓRIOS/RELATOS E PUBLICAÇÕES 

E 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO ENTRE AS PARTES 

 
 
 
1. Considerações Gerais: 
 
 
 

Considerando que a contínua inserção científica no contexto conservacionista 

nacional e internacional é fundamental para a redefinição do papel contemporâneo 

da FZSP; que esta inserção, necessariamente, passa pelo intercâmbio com a 

comunidade científica; a FZSP estabelece, a seguir, as diretrizes que se constituem 

em termo de responsabilidade e de acordo entre as partes, para uma relação 

harmônica e produtiva entre a FPZSP e a comunidade científica.  

 
2. Diretrizes: 
 
 
a) Trabalhos com casos isolados: para todo e qualquer caso, seja clínico, de 

patologia, manejo ou rotina diagnóstica, que seja de mérito e de interesse para o 

conhecimento sobre a condição ocorrendo em uma determinada espécie, é indicado 

à elaboração técnica para publicação como “relatório/relato de caso” ou matéria 

semelhante.  
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2.2. Da aprovação: 
 
a) As solicitações para desenvolvimento das abordagens acima referidas ou 

abordagens correlatas, deverão ser encaminhadas à Diretoria Técnica–Cientifica da 

FZSP para os procedimentos institucionais. 

 

b) o pesquisador ou responsável deverá preencher e submeter o formulário para inscrição de 

relato de caso e similares, disponível no site da FZSP (www.cecfau.com.br). 

 

O prazo para emissão do parecer pós-análise das instâncias será de até 20 
dias a contar da data de solicitação à DTC.  
 
 

 
2.3. Definição de Atribuições e Responsabilidades: 
 
 
a) As solicitações deverão ser submetidas à Diretoria Técnica-Científica (DTC) da 

FPZSP.  

 
 

b) A FPZSP se reserva o direito de recusar as solicitações 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. 

 
 
2.4. Definição de Autoria e Co-Autoria de Trabalhos: 
 
 
Os trabalhos oriundos de projetos desenvolvidos na FZSP em parceria com 

pesquisadores externos, no que diz respeito à autoria, serão publicados da seguinte 

forma: 

 

http://www.cecfau.com.br/
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a) Em trabalhos reportando surtos ou relatos pontuais de observações, serão 

coautores os pesquisadores que trabalharam especificamente no caso. 

 

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 caberão agradecimentos formais, assim como às instituições envolvidas. 

 

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

colaboradores, deverá ser estabelecida na proposta original contida no campo 

específico do formulário de autorização de pesquisa (campo: demais 

participantes).  

 

Para norteamento referente ao item 2.4 sobre coautoria, consultar a NTA-5. 

 

 
2.4. Das obrigações e formalidades para com a FPZSP: 
 
 
 

a) Uma cópia eletrônica do produto obtido através dessa solicitação deverá ser 

encaminhada à FPZSP, obrigatoriamente, para o registro da DTC, (via 

eletrônica). O não cumprimento desta formalidade impedirá o 

desenvolvimento de futuros projetos de outros alunos da mesma 

universidade.  

 

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

realizados na FZSP devem ser submetidos à DTC para obtenção da anuência 

da diretoria da FZSP antes de serem submetidos a analise editorial e 

publicação, incluindo ou não técnicos da FZSP como coautores.  
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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 adequado. O texto deve ser objetivo e ser 

apresentado previamente à diretoria da FZSP. 

 

 
d) O termo de anuência a esta Norma Técnico Administrativa, apresentado a 

seguir, deverá ser assinado e submetido à FZSP, junto aos outros documentos 

requeridos, para que a proposta possa ser avaliada pelas instancias técnico-

científica e administrativa da Fundação, para aprovação.  
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TERMO DE ANUÊNCIA 
 
 
 
Declaro ter conhecimento dos termos da Norma Técnico Administrativa no 4 da 

Fundação  Zoológico de São Paulo (FZSP), e declaro estar de acordo com as 

condições estabelecidas para desenvolver trabalho com casos isolados: (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/Espec):_____________________________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                                                    CPF:____________________________ 
Universidade: 
 

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


