
Número do Processo Instituição Objeto Status Atual

1 0196.000.168/2016
Agência de Fiscalização do Distrito Federal - 
AGEFIS

Desenvolver ações e estratégias conjuntas que 
assegurem o cumprimento das leis e normas que 
determinam a observância dos princípios de 
acessibilidade plena às pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida no acesso externo e 
circulação interna do parque da Fundação Jardim 
Zoológico de Brasília

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2017 - 
celebrado entre esta Fundação Jardim Zoológico 
de Brasília e a Agência de Fiscalização do Distrito 
Federal - AGEFIS, assinado em 13 de junho de 
2017, com vigência de 36 meses.

2 00391-00002274/2018-88
Instituto do Meio Ambiente e dos recursos 
Hídricos do Distrio Federal - IBRAM

Constitui objeto do Acordo o estabelecimento 
do Acordo de Cooperação Técnica entre os 
partícipes com vistas no desenvolvimento de 
trabalhos, pesquisas, consultorias 
correlacionadas às questões ambientais, tais 
como tempo, clima, ruído, qualidade do ar, 
dentre outros, e da gestão de fauna silvestre 
do Distrito Federal. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 
004/2018 - celebrado entre esta Fundação 
Jardim Zoológico de Brasília e o Instituto do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 
Distrito Federal, assinado em 27 de novembro 
de 2018, com vigência de 60 meses.

3 0196-000222/2017
Instituto de Preservação e Defesa dos Felídeos 
da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de 
Extinção – NEX

Ações conjuntas destinadas a ações 
conservacionistas de felídeos da fauna silvestre.

Aguardando manifestação do Instituto no sentido 
de aprovação do Plano de Trabalho encaminhado 
em 26/06/2019. 

4 0196-000303/2017
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Brasília - IFB

Objetivando produzir e disseminar informações e 
novas tecnologias que contribuam para a 
conservação do meio ambiente, educação 
ambiental e desenvolvimento institucional, 
conforme disponibilidade das partes.

Preparação de Parecer Técnico para assinatura do 
Acordo de Cooperação Técnica.

5 0196-000306/2017 Escola Técnica de Brasília – ETB

Ações conjuntas destinadas a implantar sistema de 
monitoramento remoto, em 26 locais no Zoológico 
de Brasília, com os seguintes parâmetros: 
Data/hora, Temperatura (Co), umidade (%), 
luminosidade (Lsol), ruído (dB) e Pressão
Atmosférica (hPa)

Processo Sobrestado.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO EM ANDAMENTO



6 0196-000307/2017 Universidade Católica de Brasília – UCB
Realização de atividades relacionadas a 
Preservação, Conservação e Sustentabilidade 
Ambiental na FJZB.

Aguardando apresentação de novo Plano de 
Trabalho.

7 00196-00001315/2018-71
Centro de Ensino Unificado de Brasília -
UniCEUB

Desenvolvimento dos estágios obrigatórios, 
trabalhos de conclusão de curso, monografias, 
projetos de iniciação científica e ações que 
permitam a promoção da integração entre os 
âmbitos acadêmico e profissional, de modo a 
complementar o aprendizado acadêmico, cultural 
e de relacionamento humano dos estudantes bem 
como enriquecer o trabalho desenvolvido pelas 
instituições. 

Elaboração de Parecer Técnico.

8 00196-00001256/2018-31
Laboratório de Anatomia da Faculdade de
Agronomia e Medicina Veterinária da
Universidade de Brasília.

Constituir um acervo adequado para compor os 
Museus de Taxidermia da Fundação Jardim 
Zoológico de Brasília e de Anatomia Veterinária da 
UNB.

Aguardando análise da Universidade de Brasilia do 
Plano de trabalho encaminhado.

9 00196-00002656/2018-63
Associação Instituto Araguaia de Proteção
Ambiental 

Realização de ações conjuntas destinadas a 
preservação e conservação da biodiversidade.

Aguardando análise da Associação Instituto 
Araguaia de Proteção Ambiental referente ao 
Plano de trabalho encaminhado.

10 00196-00002295/2018-55
Associação dos Servidores da Fundação Jardim 
Zoológico de Brasília - ASSPOLO

Ações conjuntas destinadas a promoção do 
desenvolvimento cultural, social, assistencial, 
habitacional, recreativo, esportivo, de lazer e 
trabalhista dos servidores e prestadores de 
serviços da FJZB, bem como os seus visitantes, 
assim como o compartilhamento de informações 
técnicas e o aprimoramento profissional de seus 
técnicos com temas correlatos, desenvolvimento 
de trabalhos, consultorias, cursos técnicos 
profissionalizantes, aulas e visitas técnicas, 
objetivando produzir e disseminar informações e 
novas tecnologias que contribuam para a 
conservação      do      meio      ambiente,      
educação      ambiental  e desenvolvimento 
institucional

Aguardando ASSPOLO entregar documentação.


