
 

 

 

 

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO 

AQUÁRIO DE SÃO PAULO 

 

O Aquário de São Paulo é uma instituição que tem como principal missão 

a conservação da biodiversidade através do encantamento e 

sensibilização do público pela proximidade com animais silvestres. 

Diante disso, um de nossos principais objetivos é garantir o bem-estar de 

todos os indivíduos aqui mantidos. 

Pensando nessa missão, o Aquário de São Paulo incentiva a realização 

de pesquisas visando um melhor entendimento das espécies e seus 

ecossistemas, tanto in-situ, quanto ex-situ. Assim, o Aquário promove e 

apoia o envolvimento de sua equipe, de estagiários, universitários e 

pesquisadores na realização de pesquisas nesta instituição. 

O processo para a realização de pesquisas no Aquário de São Paulo 

segue cinco passos: 

1- Envie seu projeto para pesquisa@aquariodesaopaulo.com.br Este 

projeto deve conter uma breve introdução do tema, justificativa, 

objetivos, material e métodos, resultados esperados, cronograma e 

principais referências da área. 

2- Aguarde o contato do Setor de Pesquisa, que em até um mês, 

informará se houve aprovação do projeto. Caso seu projeto seja 

negado, você pode dar início a novo processo após as mudanças 

sugeridas serem feitas. Em caso de aprovação, você receberá um 

formulário de solicitação de realização de pesquisa e um termo de 

conduta para realização e publicação de trabalho em seu e-mail. 

3- Complete o formulário e o termo de conduta e envie juntamente 

com o currículo do pesquisador, carta do orientador e documento 

de aprovação da CEUA da Universidade ou curso de pós-

graduação do pesquisador principal. 

4- A partir deste momento, a pesquisa poderá ser iniciada. 

 

Atenção: 

 Só serão permitidas pesquisas, observações e uso de imagens 

que tenham passado previamente pelo processo de apreciação e 
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aprovação do Comitê de Pesquisa, sendo vedada qualquer tipo de 

pesquisa sem a devida autorização pelo setor técnico responsável; 

 É essencial que a pesquisa possua orientação ou co-orientação de 

um funcionário do Aquário de São Paulo; 

 Após a aprovação, qualquer alteração de data e horário, recinto ou 

animal foco da observação, material ou método de coleta de dado 

ou até mesmo de membro pesquisador, deve ser avisado ao 

orientador ou co-orientador do Aquário de São Paulo, assim como 

deve ser notificado oficialmente via e-mail 

(pesquisa@aquariodesaopaulo.com.br); 

 O não cumprimento de qualquer diretriz escrita neste documento, 

em nossa Política de Pesquisa (disponível em no site oficial do 

Aquário de São Paulo) ou em nossos termos de conduta de 

pesquisa e publicação acarretarão no cancelamento da parceria de 

pesquisa e todos os dados ou materiais coletados deverão ser 

devolvidos à Instituição pesquisada. 

 

Instruções para escrita do projeto: 

-Introdução: Escrever informações sobre a espécie com as principais 

referências sobre o assunto. A justificativa e os objetivos devem ser 

inclusos ao final desta. 

-Material e métodos: Descrever em detalhes como o projeto será 

conduzido na instituição. Incluir informações sobre os animais que serão 

estudados, como serão feitas as coletas de dados, se será necessário o 

auxílio da equipe ou marcação dos animais, qual será o horário do 

estudo, quais os tipos de equipamentos que serão utilizados, se será 

necessário a realização ou acompanhamento de procedimentos 

veterinários, como será feita a análise de dados, etc. 

-Resultados esperados: Descrever quais resultados são esperados com 

a pesquisa e como a informação adquirida será utilizada e disseminada. 

-Cronograma: Apresentar um cronograma comtemplando quando será o 

início e o término da coleta de dados. 

-Referências bibliográficas: Listar as referências bibliográficas utilizadas. 

 

O projeto será avaliado segundo a Política de Pesquisa do Aquário de 

São Paulo disponível em nosso site. 
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