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NORMA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA No 5 
 

VERSÃO DE 24 DE MARÇO DE 2022 
 

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS, CONTRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES 
DE COAUTORES NA PESQUISA TÉCNICA-CIENTÍFICA DA FZSP 

 
 

 
 
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; que a FPZSP possui em seus quadros técnicos qualificados e 

com potencial para o exercício da pesquisa científica de qualidade; e que, tem o 

dever de zelar e compartilhar esse patrimônio de forma responsável; 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 FZSP 

e a comunidade científica.  

 
 
 
2)  Diretrizes 
 
 
2.1. Definição dos Tipos de Trabalhos 
 
 
a) Pesquisa Científica: É toda investigação original que vise contribuir para a 

constituição de uma ciência. Entende-se por ciência todo corpo racionalmente 

sistematizado e justificado de conhecimentos, obtido por meio do emprego metódico  
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da observação, experimentação e raciocínio (Fonte: FAPESP, 2014). Através de um 

conjunto de métodos as hipóteses poderão ser respondidas. 

 
b) Trabalho Técnico: Esforços que contribuem para a realização, apresentação de 

resultados ou progressos obtidos por meio de experiência, treinamento profissional, 

observação, processo, analise, métodos de pesquisa.  

 

3) Tipos de Comunicação:  

 

a) Comunicação oral: conferência, congresso, palestra, simpósio, mesa-redonda, 

seminário, encontro, convenção, fórum, telecomunicação, grupo de estudo, 

workshop, etc.  

 

b) Escrita: artigos em revistas, artigos em revistas científicas (paper), pôster, 

comunicação científica, informe científico, dissertação, Tese, monografia, artigo, 

painel, congresso, simpósio, grupo de estudo, workshop, portaria, resolução, lei, 

decreto. 

Ao expor os dados através de qualquer tipo de comunicação, o autor deve expô-los 

com precisão. 

 

4) Definição de Atribuições e Responsabilidades dos Coautores: 
 
 
4.1 Ordem dos autores 
 
 

a) O primeiro autor será sempre o executor principal do trabalho (aluno de 

mestrado, doutorado, pós-doutorando, aprimorando ou técnico responsável pela 

realização da maior parte do processo). 
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b) O último autor será sempre o responsável pela orientação do trabalho 

(orientador de mestrado e doutorado, supervisor de pós-doutorado, pós-doutorando 

que tenha orientado alunos em níveis de formação, supervisores de aprimoramento 

profissional, e no caso da Fundação, responsáveis por setores que coordenem a 

área técnica específica, responsável pelo desenvolvimento do trabalho técnico, 

desde que tenham contribuído ativamente com o trabalho).  

 

c) Autores colaboradores serão inseridos entre os nomes do primeiro e último 

autor. 

 

d) Caso um autor colaborador tenha desenvolvido papel fundamental para o 

desenvolvimento da publicação, um indicativo (como um asterisco) pode ser inserido 

em seu nome, junto ao nome do primeiro ou último autor, apontando que ambos os 

autores contribuíram igualmente para realização daquele trabalho.  

 

e) O autor correspondente do trabalho é o responsável por verificar se o 

trabalho final está no formado adequado para submissão ao periódico selecionado, 

se todos os autores listados estão de acordo com a submissão e inclusão de seus 

nomes na publicação, se não há conflito de interesse, se os dados são fidedignos, 

se foram realizados de maneira adequada à linguagem científica ou abordagem 

técnica, e também é o responsável por responder os questionamentos dos revisores 

do periódico, quando assim se fizer necessário. Por regra, o autor correspondente é 

o orientador do projeto, porém, pode-se no caso de um colaborador de destaque, 

oferecer a ele o papel de autor correspondente, ou ainda esse papel poderá ser 

atribuído ao primeiro autor.  
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4.2 Sobre atribuição de coautoria 
 

 
a) Cada autor de pesquisa científica ou técnica é responsável pela qualidade do 

trabalho em sua totalidade. 

 

b) As coautorias caracterizam-se como um produto da colaboração substancial entre 

pesquisadores, pressupondo interações em atividades científicas por meio de uma 

ação coletiva. 

 

c) Devem ser indicados como coautores apenas os pesquisadores e técnicos que 

tenham realmente dado contribuições práticas, intelectuais diretas e 

substanciais nas fases de concepção, realização da pesquisa ou discussão dos 

resultados. 

 

d) Atualmente, os periódicos solicitam aos autores correspondentes que indiquem 

detalhadamente de que forma, cada coautor contribuiu para o desenvolvimento do 

trabalho submetido, evitando desta forma, que autores não atuantes sejam 

favorecidos.  

 

e) A autorização para utilização de recursos, infraestruturais ou financeiros para a 

realização das pesquisas sejam elas laboratórios, equipamentos, insumos, 

materiais, recursos humanos, apoio institucional, entre outros, não são condição 

suficiente para indicação de autoria em trabalho resultante de pesquisa. 

 

f) Todos os resumos ou artigos elaborados para submissão que tenha utilizado 

dados ou informações de propriedade da FZSP, deverão ser encaminhados à 

DTCpara análise e anuência.  
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TERMO DE ANUÊNCIA 
 
 
 
Declaro ter conhecimento dos termos da Norma Técnico Administrativa no 5 da 

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

condições estabelecidas quanto contribuição intelectual como co-autor para 

publicação técnica-científica.  

 
 
 

DE ACORDO: 
 
 
São Paulo, .....de............................de.................... 
 
Assinatura do autor sênior:____________________________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                         CPF: 
Departamento ou Setor: 
 
 
Assinatura do co-autor:_____________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                        CPF:__________________________ 
 
Assinatura do Chefe da Divisão:_____________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                        CPF:__________________________ 
 
Assinatura do Chefe do Departamento:_____________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                        CPF:__________________________ 
 
 
 
 
 
 


