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NORMA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA No 6 
 
 

VERSÃO DE 24 DE MARÇO DE 2022 
 
 

FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO - FZSP 
 
 

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 
E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS EM PERIÓDICOS INDEXADOS 
 
 
 
1. Considerações Gerais: 
 
 
 A Fundação Zoológico de São Paulo tem profissionais de nível superior (TNS) 

em seus quadros técnicos e este corpo técnico desenvolve e/ou colabora 

continuamente com diversos projetos de pesquisa e contribuem decididamente na 

inserção da FZSP no contexto técnico-científico nacional e internacional. 

 Uma parcela dos trabalhos é apresentada em encontros científicos, e alguns 

destes resultam em publicações em periódicos científicos indexados. Por isso, é 

necessário o fomento por meio de um programa para estimular a divulgação e a 

publicação de artigos, seja na participação em congressos ou em publicações em 

periódicos dedicados ao conhecimento sobre os diversos aspectos envolvidos na 

conservação ex situ ou in situ de populações de animais selvagens e, assim, permitir 

o intercâmbio de informações entre a FPZSP e as diversas instituições congêneres 

implicam em custos e despesas. 

 

 

 

 



 

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 6 

 

Objetivo da Proposta: 

 

 A proposta apresentada a seguir visa incrementar tanto a participação dos 

técnicos da FZSP em eventos científicos relevantes, assim como a concomitante 

publicação de artigos em periódicos indexados. 

 

 
Proposta 1: Fomento à Participação em Eventos Científicos no Território 

Nacional  (concessão de auxílio financeiro Decreto 48292/2003)  

 

O auxílio acima descrito estará restrito às seguintes condições:   

 

a) Será concedido apenas uma vez ao ano para cada técnico de nível 

superior, sendo concedido somente para participação em eventos de reconhecida 

significância em cada área, conforme padrão FAPESP (baixa, média ou alta 

relevância).   

 

b) O técnico deverá apresentar os resultados na forma de “poster” ou 

apresentação oral, sendo o trabalho técnico-científico original desenvolvido na FZSP 

sob sua coordenação/colaboração.  

 

c) Os resumos dos trabalhos necessariamente deverão ser publicado nos 

anais do evento.  

 

d) Em casos de coautoria, um mesmo trabalho não poderá subsidiar a 

concessão do auxílio para mais de um técnico. 
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Proposta 2: Fomento à Participação em Eventos Científicos no Exterior 

     (concessão de auxílio financeiro Decreto 48292/2003) 

 

O auxílio acima descrito estará restrito às seguintes condições:   

 

a) Será concedido apenas uma vez ao ano para cada técnico de nível superior.  

 

b) Casos omissos serão analisados pela Diretoria da Fundação.   

 

c) O benefício será concedido somente para participação em eventos de 

reconhecida significância em cada área, conforme padrão FAPESP (baixa, média 

ou alta relevância).   

 

d) O técnico deverá apresentar o trabalho na forma de “poster” ou apresentação 

oral, trabalhos técnico-científicos originais desenvolvidos na FZSP sob sua 

coordenação/colaboração. Quando possível, de acordo com normas do evento, o 

técnico poderá submeter mais de um resumo sob sua responsabilidade dentro de 

uma única inscrição.   

 

e) Os resumos dos trabalhos necessariamente deverão ser publicados nos anais 

do evento.   

 

f) Em casos de coautoria, um mesmo trabalho não poderá subsidiar a concessão 

do auxílio para mais de um técnico da FZSP. 
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OBSERVAÇÕES:  

1) Não será concedido auxílio para a participação em Eventos na qualidade de 

conferencista, membro de mesas-redondas, palestrante e etc., mesmo quando 

houver a apresentação de trabalhos. Neste caso, o auxílio deverá ser subsidiado 

pela Sociedade realizadora do evento. 

 

2) A Fundação reforça que os trabalhos apresentados, ou parte representativa 

deles, deverá ser publicado em revista científica nacional ou internacional 

indexada. Novo auxílio para apresentação de trabalhos será mais bem avaliada 

quando essa premissa tenha sido desempenhada. 

 

 
Documentos Exigidos: 

 

• Formulário de Solicitação devidamente preenchido. 

• Resumo do trabalho a ser apresentado. 

• Texto integral do trabalho em inglês, quando para Congressos Internacionais. 

• Comprovante de aceitação do trabalho. 

 
 
Relatório Científico: 

 

 O Técnico deverá apresentar relatório científico sucinto correspondente às 

atividades desenvolvidas até trinta dias após o retorno, bem como apresentação 

formal aos demais técnicos da FZSP sobre os avanços relevantes e outros 

aspectos relevantes do evento. Deverá contar neste relatório comprovantes de 

apresentação do trabalho e cópias dos resumos publicados (Situações 

excepcionais poderão ser analisadas). 
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Prestação de Contas: 

 

O Técnico deverá apresentar os seguintes documentos para a prestação de contas: 

• Comprovante relativo ao pagamento da taxa de inscrição no evento. 

• Comprovantes relativos ao transporte, tais como recibos de combustível, 

pedágios, passagens terrestres/aéreas. 

• Apresentar documentos relativos aos gastos de diárias.  

 

Proposta 2: Publicação de Trabalhos 

 

Condições: 

• Atender ao previsto na NTA nos 1, 2 ou 3, de acordo com a natureza do 

trabalho. 

• Serão apoiados trabalhos completos originais desenvolvidos na FZSP, tendo 

como primeiro autor um técnico de nível superior da Fundação.  

• Trabalhos completos originais desenvolvidos na FZSP, tendo estagiário (atual 

ou antigo) como primeiro autor, TNS como orientador e/ou autor correspondente. 
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TERMO DE ANUÊNCIA 
 
 
 
Declaro ter conhecimento dos termos da Norma Técnico Administrativa no 6 da 
Fundação Zoológico de São Paulo (FZSP), e declaro estar de acordo com as 
condições estabelecidas para minha participação em evento e/ou publicação 
técnica-científica intitulado (a): (informar o título). 

 
 
 

DE ACORDO: 
 
 
São Paulo, .....de............................de.................... 
 
Assinatura do Responsável:____________________________________ 
Nome por extenso: 
RG:                                         CPF: 
Departamento ou Setor: 
 
 
Assinatura do Chefe do Setor:_____________________ 
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:__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
     


