Protocolo para Endosso de Projetos pelo
Grupo Especialista de Antas da IUCN/SSC
O Grupo Especialista de Antas da IUCN/SSC encoraja seus membros a submeter suas
propostas de projeto para apreciação por parte de oficiais do grupo visando o endosso
das mesmas diante de potenciais financiadores. Isso proporciona aos membros do
grupo a oportunidade de obter sugestões, assistência editorial e, quando requisitada,
uma carta de suporte para pedidos de financiamento. Diversas instituições zoológicas
ao redor do mundo que têm antas em suas coleções vêm requisitando ao TSG que
prepare uma lista de projetos endossados pelo grupo, sendo que tal lista permite a
essas organizações que se sintam confiantes de que os projetos que elas
eventualmente selecionem para financiamento sejam de qualidade e beneficiem as
espécies que elas têm interesse em dar suporte.

Como ter o seu Projeto Aprovado para Endosso
Submeta sua proposta de projeto completa para a presidente do Grupo Especialista de
Antas, Patrícia Medici (epmedici@uol.com.br), ou para a Vice-Presidente do grupo, Siân
Waters (sian_s_waters@hotmail.com). A proposta será repassada para os oficiais do
grupo que tenham a experiência necessária para a revisão da mesma. É possível que
os revisores tenham sugestões ou comentários sobre a proposta que devam ser levados
em consideração antes que a proposta seja de fato submetida para endosso. Quando a
proposta é aprovada ela é adicionada à lista de projetos endossados pelo Grupo
Especialista de Antas. A informação incluída na lista é o título do projeto, o(s) nome(s)
do(s) investigador(es) principal(is) e um resumo da proposta.

Cartas de Suporte para Pedidos de Financiamento
Por favor, envie seu pedido de endosso e cartas de suporte por parte do Grupo
Especialista das Antas ao menos 30 dias antes do prazo de envio da proposta para a
agência para a qual esteja aplicando. Por favor, não se esqueça de nos enviar a
proposta propriamente dita, detalhes sobre a informação que deve constar na carta de
suporte e para onde esta deve ser enviada.

