ACORDOS/ TERMOS DE COOPERAÇÃO EM ANDAMENTO - FJZB Maio 2022

Número do Processo

Instituição

Objeto

Status

Desenvolvimento de trabalhos, pesquisas, consultorias correlacionadas às
questões ambientais, tais como tempo, clima, ruído, qualidade do ar,
Foi encaminhado Manifestação do IBRAM, com resultados das
dentre outros, e da gestão de fauna silvestre do Distrito Federal, conforme campanhas de amostragem de qualidade do ar, à pedido da
disponibilidade de ambos os partícipes conforme especificações
executora desta FJZB.
constantes do plano de trabalho.

Deve continuar?

Observação

Sim

Termo de Cooperação nº 04/2018, assinado 27 de
novembro de 2018, com vigência até 27 de novembro de
2023

2 00196-00002295/2018-55

Tem por objeto ações conjuntas destinadas à promoção do
desenvolvimento cultural, social, assistencial, recreativo, esportivo, de
Associação dos Servidores da
lazer e trabalhista dos servidores e prestadores de serviços da FJZB, bem
Fundação Jardim Zoológico de
Acompanhado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
como de seus visitantes, a ser executado na Fundação Jardim Zoológico
Brasília - ASSPOLO
de Brasília - FJZB, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho
em anexo a este instrumento.

Sim

Acordo de Cooperação nº 01/2020, assinado em
27/05/2020, com vigência até 27/05/2025.

3 00196-00001330/2019-08

Governo da Colômbia Zoológico de Cali

Sim

Acordo de Cooperação Internacional assinado em 05 de
agosto de 2020, com vigência de 24 meses.

Sim

Acordo de Cooperação Técnica Nº S/N/2021 UNB/FJZB,
celebrado em 20 de dezembro de 2021, com vigência de
60 meses.

1 00391-00002274/2018-88

Instituto Brasília Ambiental

Intercâmbio de experiências em manejo e conservação de espécies e
ecossistemas ameaçados.

Acompanhado pela ASPLAN.
Acompanhado pela SUCOP(DMV)

4 00196-00000361/2021-58

Número do Processo

1 00196-00001853/2019-46

Universidade de Brasília - UNB

O estabelecimento de cooperação técnica junto ao Programa de Residência em
Medicina Veterinária, área Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres.

Instituição

Objeto

COMODATO/CONVÊNIOS EM ANDAMENTO - FJZB Maio de 2022
Status

Oferecer oportunidades de estágios a alunos do(s) curso(s) de CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS, MEDICINA VETERINÁRIA e ZOOTECNIA da UNIVERSIDADE ESTADUAL
Universidade Estadual de LondrinaDE LONDRINA, junto ao Instituto Biológico, visando o aperfeiçoamento técnicoUEL
científico-profissional, através de práticas afins com a natureza do curso e
promover a integração Universidade-Comunidade

2 0196-000006/2015

EMBRAPA Cerrados

Conjugação de esforços para execução mútua dos trabalhos de pesquisa com
animais silvestres nativos e exóticos no Zoológico de Brasília.

3 0196-000210/2013

EMBRAPA Cerrados

Contrato de Comodato de Bens Móveis

Acompanhado pela SUCOP

Deve continuar?

Observação

Sim

Convênio de Concessão de Estágio assinado em 23 de
novembro de 2020, com vigência de 60 (sessenta) meses

Acompanhado pela SUCOP

Sim

Formalização do 4º Termo Aditivo, prorrogação da vigência
por mais 03 (três) anos, com ínicio em 18/12/2021 e
término em 18/12/2024.

Acompanhado pela SUCOP

Sim

Contrato de Comodato assinado em 18/10/2020, com
vigência até 18/10/2022.

