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INTRODUÇÃO 

 

As atividades da UFSB se iniciaram no ano de 2012, a partir da composição da 

Comissão de Implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia, oficialmente 

designada pelo Ministério da Educação, através da Portaria SESu/MEC nº 108/2012, 

de 26/06/2012 presidida pelo Professor Naomar Monteiro de Almeida Filho e sob a 

tutoria da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

 Ao longo deste período, a Universidade conseguiu grandes avanços e 

conquistas, realizando atividades que lançariam bases para compor toda a cadeia de 

elementos necessários ao desenvolvimento da estrutura que uma instituição deste 

porte demanda.  

Foi necessário muito esforço desde a posse ao Conselho Universitário Matriz à 

implantação da Base física da Universidade, que conta com estrutura multi campi, 

passando pelo processo de formação do quadro de docentes e técnico-administrativos 

e também de estruturação das composições curriculares de cada um dos cursos que 

seriam ofertados na nova Universidade 

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX) foi criada em 13 de 

novembro de 1980, por iniciativa de alguns professores da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e com a colaboração de grupos econômicos baianos, para apoiar o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão. Prestes a completar 39 anos de 

atuação, a FAPEX afirma a sua importância para o crescimento da produção científica, 

materializando as ideias e viabilizando a realização das mais variadas ações da 

Academia, através da negociação e gerenciamento de recursos, oriundos de projetos 

desenvolvidos pelas IFES e ICTs apoiadas.  

Atuando com competência e responsabilidade, graças ao acervo de 

conhecimentos adquiridos, a Fundação construiu uma trajetória de sucesso e 

participou de projetos fundamentais para o progresso da sociedade brasileira, o que a 

tornou referência no apoio à gestão de projetos no Estado da Bahia e no País. 

Registrada e credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a FAPEX é 

uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, 

financeira e administrativa, reconhecida pelos governos estadual e municipal como 

instituição de utilidade pública e Organização Social para atuar na área de 
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Desenvolvimento Institucional, Gestão Científica e Tecnológica, com foco em Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Saúde, Ciências, Tecnologia e Cultura.  

Como fundação de apoio aos projetos realizados pela Universidade Federal do 

Sul da Bahia (UFSB), a FAPEX iniciou em 2018 sua contribuição para o crescimento e 

expansão da referida Instituição, auxiliando na captação de recursos, criando 

condições necessárias ao fortalecimento das parcerias com agências financiadoras, 

empresas públicas e demais segmentos interessados em difundir o conhecimento 

científico e tecnológico. 

 

PROJETO EXECUTADO NA UFSB COM O APOIO DA FAPEX  

Autorizada a apoiar a UFSB, através da Portaria Conjunta MEC/MCTIC Nº 70, 

de 24 de outubro de 2018, a FAPEX firmou seu primeiro instrumento com a 

mencionada Universidade em 25 de março de 2019, com a assinatura do Acordo de 

Cooperação Técnica, Científica e de Inovação, no qual figura como gerenciadora 

administrativa e financeira do projeto “Desenvolvimento Socioambiental para a 

Agricultura Familiar", conforme demonstrado na Tabela 1, que movimentará o volume 

de recursos na ordem de R$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), pelos 

próximos cinco anos, aportados pela Veracel Celulose. 

  

Tabela 1: Projeto Assinado 

 
 

DESCRICAO COORDENADOR EXECUTOR ORÇAMENTO  ASSINATURA VIGÊNCIA 

 
  

 
“Desenvolvimento 

Socioambiental 
para a Agricultura 

Familiar" 

 
 

Gabriela Narezzi 

 
 

Universidade 
Federal do 

Sul da Bahia 
(UFSB) 

5.100.000,00 25/03/2019 24/03/2023 

 

Tabela 2: Natureza do instrumento firmado 

INSTRUMENTOS  

 
TRIPARTITE 

 
01 

              
5.100.000,00  

 
TOTAL 

 
01 

           
5.100.000,00  
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Dos recursos captados diretamente, sem ingresso na Conta Única da União, de 

acordo com a Tabela 2, temos como financiador a empresa Veracel Celulose. O valor 

do projeto foi creditado em conta específica, aberta pela Fundação. 

 

SOBRE O PROJETO 

 

A UFSB é uma entidade pública federal que desenvolve atividades de pesquisa 

em ciência, tecnologia e inovação, além da extensão universitária, por meio de ações 

voltadas ao desenvolvimento da Região Sul da Bahia com base em valores como a 

sustentabilidade, a equidade social e o respeito às culturas tradicionais.  

Nesse ínterim, o Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica 

Pau Brasil (NEA Pau Brasil) foi criado em 2017 e tem como objetivo a promoção da 

agroecologia, da segurança alimentar, da segurança hídrica e da conservação da 

biodiversidade junto aos agricultores familiares, povos indígenas, proprietários e 

trabalhadores rurais localizados na região do sul da Bahia, considerando o alcance do 

desenvolvimento agrícola e econômico sustentável, com intensificação da 

conservação dos recursos naturais por meio de fomentos de sistemas agroflorestais, 

no intuito de propiciar viabilidades para a agricultura familiar e para o setores agrícola, 

agropecuário, de silvicultura e de produção animal.  

O NEA-PB está vinculado ao Centro de Formação em Ciências Ambientais da 

UFSB do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro - BA e atualmente conta com 

dois projetos de pesquisa em desenvolvimento financiados pelo Conselho Nacional de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) e pela Veracel Celulose, por meio 

de uma parceria com a UFSB e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão 

(FAPEX). As ações da VERACEL, alicerçadas sobre os pilares da sustentabilidade, 

busca desempenhar o exercício de sua responsabilidade socioambiental por meio do 

fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo NEA Pau 

Brasil da UFSB à partir do projeto Desenvolvimento Socioambiental para a Agricultura 

Familiar (DSAF).  

O NEA-PB é formado por um grupo de docentes das áreas das ciências 

ambientais e ciências humanas da UFSB e estudantes de graduação e pós-graduação 

que contam com diferentes modalidades de bolsas de pesquisa, além de instituições 

parceiras em âmbito regional, nacional e internacional. Considera-se que os docentes 
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vinculados aos NEA-PB possuem experiências científica, tecnológica e o profundo 

conhecimento profissional específico da região, incluindo o potencial de crescimento 

quantitativo e qualitativo dos recursos científicos e tecnológicos da recém-criada 

UFSB.  

O projeto DSAF teve início em março de 2019 e teve como principal objetivo o 

desenvolvimento de um diagnóstico ambiental e socioeconômico no contexto de 

quatro associações de agricultores familiares, onde cerca de 350 famílias ocupam 

cerca de 3.500 hectares. À partir dos dados coletados no primeiro ano, serão 

realizadas nos anos subsequentes ações de assistência técnica e extensão rural que 

busquem orientar o planejamento da produção agrícola com bases sustentáveis, 

promovendo a geração de renda e a conservação da biodiversidade no território. 

Dessa forma, a possibilidade desta parceria entre o NEA-PB, a empresa 

Veracel Celulose e a FAPEX mostrou-se fundamental para a gestão e execução de 

ações que possibilitem o alcance de resultados promissores no fomento da segurança 

alimentar, da agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável nesta região na sul 

baiana, sendo evidente o potencial de obtenção de sinergias provenientes da 

integração institucional das instituições partícipes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um contexto de agravamento da redução do orçamento das universidades 

de todo o país, a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão é imprescindível para a manutenção de 

todas as IFES do país.  

Neste sentido, as fundações de apoio, por serem entidades de direito privado, 

gozam de especificidades que são fundamentais para a gestão financeira dos projetos, 

a exemplo da não submissão ao princípio da anualidade orçamentária, visto que os 

recursos dos projetos são depositados em contas específicas. 

Ademais, as ferramentas de gestão oferecidas pela FAPEX, como o Portal do 

Coordenador, são imprescindíveis para a interação entre a equipe da Fundação e os 

pesquisadores e extensionistas da UFSB, além do atendimento às exigências de 

transparência na execução dos recursos. 
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Vale destacar ainda que as observações acima elencadas se referem ao apoio, 

concedido pela FAPEX à UFSB, iniciado em 2018 e durante todo o período de 2019.  

Assim, por meio desta Avaliação de Desempenho, manifestamos o nosso 

interesse em renovar a autorização da FAPEX para atuar como fundação de apoio aos 

projetos realizados no âmbito da UFSB. A referida parceria tem proporcionado 

inúmeros benefícios para a Universidade, sobretudo no que tange ao desenvolvimento 

da pesquisa, ensino e criação de novas tecnologias.  

 

Itabuna, 29 de abril de 2020. 

 

 

Ricardo Tagliacolli Nascimento dos Anjos 

Coordenador de Convênios e Parcerias Institucionais 

Universidade Federal do Sul da Bahia 
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