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NORMA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA No 7 
 

Fluxo de Projetos de Pesquisa 
 (IC/Mestrado/Doutorado/Pós-Doutorado/Regular/Outros) 

 
 

VERSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 
 
 

 
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 FZSP 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 Fluxo de Projetos 

 

a) Propostas iniciais devem ser submetidas para avaliação inicial (máximo 3 

páginas/via eletrônica teccienticazoo@zoologico.sp.gov.br), que consultará a área 

específica para analisar a viabilidade de seu desenvolvimento.  
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b) Após análise prévia da área específica, os projetos devem ser submetidos à 

Fundação juntamente com os formulários (http://www.cecfau.com.br) à Fundação  

para registro e abertura de processo. A documentação deve ser enviada para 

teccientificazoo@zoologico.sp.gov.br. 

 

c) Após análise das áreas relacionadas ao tema do projeto o mesmo será enviado à 

DTC, que encaminhará ao Conselho Orientador para avaliação. 

 

d) Tendo sido o projeto aprovado pela Diretoria e Conselho, inicia-se a etapa de 

desenvolvimento do projeto pelo período solicitado.   

 

e) Após término da pesquisa, o aluno ou orientador fica responsável por enviar uma 

cópia eletrônica da versão final do trabalho para teccientificazoo@zoologico.sp.gov.br, 

não havendo necessidade de produzir cópia impressa. 

 

f)  Quanto às publicações geradas desse tipo de colaboração, atentar para NTA-5 

(www.cecfau.com.br). 
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