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INTRODUÇÃO
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.
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
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.
Atualmente, a UFSB conta com três campi de ensino, alicerçados em três cidades
do Sul do Estado (Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro). A mencionada
Universidade possui mais de cinco mil alunos matriculados, distribuídos nos 6 Centros
de Formação, onde são ofertados 12 cursos de Graduação, 5 de Pós-Graduação Latu
Sensu e 5 Strictu Sensu.
Apesar de ser uma Universidade relativamente nova, criada pela Lei 12.818, de 05
de junho de 2013, é possível afirmar que a Universidade Federal do Sul da Bahia se
consolida como uma das melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil.
Alguns dos principais propósitos da Universidade Federal do Sul da Bahia são:
ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e
promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante
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atuação multicampi, bem como promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica.
Ao apoiar a UFSB, a FAPEX tem como premissa, prestar suporte aos projetos
de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse da Instituição, auxiliando na realização dos sonhos,
compromissos e propósitos dos servidores, estudantes e da sociedade.
PROJETOS EXECUTADOS 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.
Projeto Assinado
DESCRICAO

“Desenvolvimento
Socioambiental
para a Agricultura
Familiar"

COORDENADOR

EXECUTOR

Gabriela Narezzi

Universidade
Federal do
Sul da Bahia
(UFSB)

ORÇAMENTO ASSINATURA

5.100.000,00

25/03/2019

VIGÊNCIA

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
O projeto “Desenvolvimento Socioambiental para a Agricultura Familiar” é
coordenado pela professora Gabriela Narezi, doutora em ecologia aplicada, pela USP
e desde 2012, professora efetiva do Centro de Formação em Ciências Ambientais, da
Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus de Porto Seguro/BA. Com larga
experiência na citada área, atua principalmente nos seguintes temas: ecologia de agro
ecossistemas, agroecologia e produção orgânica, segurança alimentar e segurança
hídrica em populações rurais e indígenas, áreas naturais protegidas.
O referido projeto nasceu da visão da empresa Veracel que, instalada na
região onde funciona um do campus da UFSB, entende que sua responsabilidade
deve ir muito além do seu “negócio”. Dessa forma, procurou a UFSB para fechar
parcerias, na certeza de encontrar, nesta Instituição, as ferramentas fundamentais
para alcançar resultados promissores no fomento da segurança alimentar, da
agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável, na região sul da Bahia
A proposta é orientar a população-alvo para a produção agrícola sustentável, a
partir da adequação ambiental, visando à promoção dos serviços ecossistêmicos e a
conservação da biodiversidade da área, dentre outras metas, a partir das demandas
da comunidade.
Aliado ao serviço relevante prestado, para o desenvolvimento do público que
se pretende atingir, a implementação da formação acadêmica se faz presente de
forma significativa, quando se prevê, em seu planejamento, a iniciação científica de 1
aluno de graduação; 2 mestrados, 1 doutorado; 5 residências e 2 estágios pósdoutorais, prevendo-se dessa forma, muitas publicações, as quais decerto contribuirão
para o crescimento da comunidade científica da UFSB.

Reitoria: Campus Jorge Amado
Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus Vit. Da Conquista, km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna, Bahia
Fone: 73 3616 – 3180/3380
www.ufsb.edu.br
13

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
REITORIA
5

• Projeto Assinado: “Estudos De viabilidade Técnica Para Dragagem No
Estuário Do Rio Buranhém”

DESCRICAO COORDENADOR

“Projeto de
Pesquisa e
Extensão"

Marcos
Bernardes

EXECUTOR

Universidade
Federal do
Sul da Bahia
(UFSB)

ORÇAMENTO ASSINATURA

814.063,47

16/11/2020

VIGÊNCIA

16/11/2022

SOBRE O PROJETO
Este projeto teve como ponto de partida necessidades apresentadas pela
Prefeitura Municipal de Porto Seguro – BA, cidade em que está localizado o campus
Sosígenes Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Objeto de estudo deste
projeto é o Rio Buranhém, que corta aquela cidade e concentra profissionais da pesca
(dentre outas atividades), e que apresenta grandes necessidades de suporte à gestão
ambiental do município.
Assim, com aporte financeiro realizado pela prefeitura municipal de Porto
Seguro – BA e interveniência administrativa e financeira da FAPEX, o projeto
contemplou o repasse de R$ 814.063,47 (oitocentos e quatorze mil, sessenta e três
reais e quarenta e sete centavos), empregados auxílio financeiro a estudantes e
pesquisadores, materiais de consumo, contratação de serviços e aquisição de
equipamentos e materiais permanentes.
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• Projeto Assinado: “Campanha de arrecadação de cestas básicas e materiais de
higiene e de proteção individual para pessoas e comunidades em vulnerabilidade
devido à situação pandêmica no Sul e extremo sul da Bahia”

DESCRICAO

COORDENADOR

EXECUTOR

Desenvolvimento
de Ações de
Combate à
Pandemia

Lilian Reichert
Coelho

Universidade
Federal do
Sul da Bahia
(UFSB)

ORÇAMENTO ASSINATURA

100.00,00

11/09/2020

VIGÊNCIA

11/04/2021

SOBRE O PROJETO
Este projeto propõe se deu em razão da necessidade de participação estratégica da
UFSB no combate ao novo coronavírus (Covid-19), acolhendo dentro das
possibilidades institucionais, demandas externas encaminhadas por comunidades
vulneráveis, movimentos sociais, comitês e outras instâncias da sociedade
organizada, para o desenvolvimento de ações de enfrentamento às consequências
socioeconômicas e sanitárias causadas pela pandemia, mobilizando campanhas de
arrecadação de cestas básicas, itens de higiene e de proteção individual, destinandoas a grupos e comunidades vulneráveis dos territórios Sul e Extremo Sul da Bahia
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INSTRUMENTOS
TRIPARTITE
CONTRATO

02
01

TOTAL

01

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Complementarmente, ressaltamos que 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. O mencionado portal possibilita o acesso
externo para todos os coordenadores, oferecendo informações em tempo real, acerca
da execução dos seus projetos; o recebimento eletrônico e a notificação por e-mail, da
equipe da FAPEX, de todas as solicitações da Coordenação do Projeto; bem como o
envio dos documentos comprobatórios das prestações de contas às coordenações via
sistema.
Vale destacar ainda que as observações acima elencadas se referem ao apoio,
concedido pela FAPEX à UFSB, correspondentes ao ano de 2020.
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