
REGIMENTO INTERNO 
 

FÓRUM DAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DA ÁREA DE ZOOLOGIA 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1° O presente regimento visa ao estabelecimento das normas de funcionamento do 

FÓRUM DAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DA ÁREA DE ZOOLOGIA, que foi criado 
em 09 de maio de 2007, em Brasília, em reunião realizada nas dependências do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, com o objetivo primordial de integrar as Sociedades Científicas da área 
de Zoologia que tenham amplitude nacional, de forma a representar a comunidade científica 
perante a Sociedade e os órgãos de Governo.  
 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 2º O Fórum será composto por um representante titular e um suplente de cada 

uma das sociedades científicas listadas a seguir: 
 
I – Sociedade Brasileira de Zoologia, SBZ; 

II - Associação Brasileira de Oceanografia, AOCEANO; 

III - Sociedade Brasileira de Carcinologia, SBC; 

IV - Sociedade Brasileira de Entomologia, SBE; 

V - Sociedade Brasileira de Etologia, SBEt; 

VI - Sociedade Brasileira Herpetologia, SBHerpeto; 

VII - Sociedade Brasileira de Ictiologia, SBI; 

VIII - Sociedade Brasileira de Malacologia, SBM; 

IX - Sociedade Brasileira de Mastozoologia, SBM; 

X - Sociedade Brasileira de Ornitologia, SOB; 

XI - Sociedade Brasileira de Primatologia; 

XII - Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmobrânquios, SBEEL; 

XIII - Sociedade Brasileira para o estudo de Quirópteros, SBEQ; 

XIV - Sociedade Entomológica do Brasil, SEB. 

 

Parágrafo único. Os representantes das sociedades científicas serão indicados, 
formalmente por suas diretorias, a cada ano. O presidente da Sociedade será o representante 
titular preferencial da mesma. 

 
Art. 3° O Fórum será coordenado por um representante titular da Sociedade Brasileira 

de Zoologia, designado por sua Diretoria e um Secretário executivo de uma das outras 
Sociedades membro, escolhido a cada dois anos em sistema de rodízio. 



Art. 4º O Fórum poderá criar comissões temáticas e designar um Coordenador para 
cada uma delas entre seus pares. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 5° O Fórum terá as seguintes atribuições: 
I – promover o diálogo entre a comunidade científica, a sociedade e instituições 

governamentais;  
II – promover políticas de atuação conjunta para o desenvolvimento da Zoologia do 

País;  
III – fortalecer a atuação individual das Sociedades Científicas integrantes do Fórum; 
IV – auxiliar os Ministérios públicos na construção de políticas e na definição de 

posições brasileiras em assuntos relacionados à biodiversidade tanto no contexto nacional 
quanto internacional;  

V – cooperar com o Fórum de Coordenadores dos programas de Pós Graduação em 
Zoologia, quando solicitado, visando o desenvolvimento dos mesmos e a melhoria das 
condições de formação de recursos humanos em Zoologia no País; 

VI – cooperar com o Conselho de Curadores de Coleções Zoológicas da SBZ, quando 
solicitado, no reconhecimento das necessidades e na realização de ações que culminem com o 
aprimoramento e modernização das Coleções Biológicas Brasileiras, assim como no 
reconhecimento da importância da Taxonomia como ciência para o desenvolvimento 
sustentável do País; 

 
Art. 6° Ao Coordenador do Fórum compete: 
I – convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
II – coordenar os trabalhos do Fórum;  
III – representar o Fórum junto à Sociedade ou aos órgãos governamentais 
IV- apoiar a Secretaria Executiva em suas ações e fazer o intercâmbio de informações 

entre as sociedades. 
 
Art. 7° A Secretaria Executiva do Fórum proporcionará o apoio técnico e 

administrativo necessário ao seu funcionamento, inclusive no que se refere à implementação 
das seguintes ações: 

I – sistematizar e disponibilizar aos membros do Fórum, na forma por eles indicada, os 
documentos gerados nas reuniões;  

II – viabilizar os recursos necessários aos trabalhos do Fórum; 
III – organizar e realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
IV – elaborar e enviar aos representantes do Fórum, via correio eletrônico, a ajuda- 

memória das reuniões; 
V – requisitar informações e pareceres de órgãos públicos e instituições cujas atuações 

apresentem interface com o Fórum. 
 
Art. 8° Aos membros do Fórum compete: 
I – fazer-se presente nas reuniões; 
II – atender às demandas do Fórum;  
III – colaborar para a implementação das decisões do Fórum; 
IV – identificar a necessidade de informações e pareceres de órgãos públicos e 

instituições cujas atuações apresentem interface com o Fórum; 
V – sugerir ao Fórum assuntos comuns que demandem a atuação do mesmo; 
VI – repassar as decisões do Fórum para suas respectivas diretorias. 



 
 

CAPÍTULO IV 
DAS REUNIÕES E DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 9º O Fórum reunir-se-á em caráter ordinário uma vez por ano e, 

extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocação de seu coordenador, ou por 
um terço de seus representantes, neste caso, por intermédio de documento escrito ou 
mensagem eletrônica. 

 
Parágrafo único. A periodicidade a que se refere este artigo pode ser alterada por 

decisão do Fórum. 
 

Art. 10º A convocação dar-se-á com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para as 
reuniões ordinárias e de 10 (dez) dias para as extraordinárias, contendo: 

I – a data, o local e o horário em que será realizada a reunião; 
II – a proposta de agenda; 
III – cópia da ajuda memória da última reunião e dos documentos a serem discutidos. 

 
Art. 11º O Fórum reunir-se-á com a presença de, no mínimo, cinqüenta por cento mais 

um de seus membros. 
 
Art. 12º As recomendações e decisões do Fórum serão tomadas preferencialmente por 

consenso. Na impossibilidade deste, serão registrados em ata o posicionamento dominante e 
as dissidências. 

 
Art. 13º Representantes de outras instituições poderão participar das reuniões do 

Fórum, como observadores, desde que convidados por um dos membros integrantes do 
mesmo. 

 
Parágrafo único. A participação de observadores deverá ser comunicada ao secretário 

com antecedência mínima de 10 dias para as reuniões ordinárias e de cinco dias para as 
reuniões extraordinárias. 

 
CAPÍTULO V 

 
DO INGRESSO NO FÓRUM 

 
Art. 14º O ingresso de outras sociedades científicas no Fórum será permitido, desde 

que atuem em área do conhecimento afim à Zoologia, tenham representatividade nacional e 
tenham sido fundadas há mais de dois anos. 

 
Parágrafo único. A sociedade que tiver interesse em participar do Fórum deverá enviar 

ao Coordenador uma carta de intenções justificando sua solicitação, acompanhada do estatuto 
da referida sociedade. Os documentos serão apreciados pelos membros do Fórum e a decisão 
pela participação será tomada em reunião seguinte, ordinária ou extraordinária.  



 
CAPÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 15º O presente regimento poderá ser alterado por consenso entre os membros do 

Fórum, em reunião que conte com pelo menos dois terços de seus membros. 
 
Art. 16º Os recursos financeiros para a operacionalização do Fórum, bem como para a 

realização das reuniões, deverão ser solicitados por meio de projetos elaborados pelo 
Coordenador e pelo Secretario Executivo às instituições públicas de fomento e aos Ministérios 
públicos. Na ausência de recursos específicos do Fórum, as sociedades se responsabilizarão pela 
viagem e estadia de seus representantes para participação na reunião ordinária. 

 
Art. 18º As funções de Coordenador e Secretário do Fórum não serão remuneradas. 

 
 Art. 19º Os casos omissos serão resolvidos em reuniões ordinárias ou extraordinárias 
e/ou por consultas aos membros do Fórum. 


