
APRESENTAÇÃO

ATUAÇÃO

A          Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão             
(FAPEX) é fruto da união de quatro importantes
 grupos empresariais baianos - Norberto Ode-

brecht, Paes Mendonça, Banco Econômico e Barreto
de Araújo - que, à sua época, com uma visão ino-
vadora, perceberam a indissociabilidade entre o
desenvolvimento econômico, científico e huma-
no. Tais grupos, juntamente com alguns professores
da UFBA, tornaram possível, em 13 de novem-
bro de 1980, a realização do sonho de criar uma
Fundação com o objetivo de dinamizar os proje-
tos de pesquisa e extensão dessa Universidade.

Desde a sua criação, a FAPEX participou de projetos 
fundamentais para o progresso da sociedade baiana 
e tornou-se referência para instituições de ensino su-
perior, e para o mercado público e privado, como 
parceira potencial no desenvolvimento de projetos.

PROJETO: HEALTHRISE VITÓRIA DA 
CONQUISTA

COORDENADOR: MÁRCIO GALVÃO 

PROJETO: ZIKA BIOMARKERS (ZIKAMARKS): 
MARCADORES CLÍNICOS, GENÉTICOS  E IMU-
NOLÓGICOS DA INFECÇÃO PELO ZIKA VÍRUS 

COORDENADORA: SILVIA INÊS SARDI

      GERÊNCIA DE PROJETOS

Com muitos anos de existência, a FAPEX fir-
ma-se no cenário nacional como uma
Fundação de Apoio às Universidades Federais da 
Bahia (UFBA) e do Recôncavo da Bahia (UFRB),
e mais recentemente, à Universidade Fede-
ral do Oeste da Bahia (UFOB), à Universidade de
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira (UNILAB) e ao Instituto Federal da Bahia
(IFBA).

Um dos seus principais objetivos é auxiliar a ges-
tão dos projetos de Pesquisadores e Extensionistas,
desenvolvidos prioritariamente pelas Institui-
ções apoiadas. Entre os outros objetivos estão
o de cooperar com o incentivo: ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico; à transferência
de tecnologia; à pós-graduação e à pesquisa em 
qualquer parte do território nacional, inclusive
colaborando com outras Instituições, através de 
atividades de assistência técnica, consultoria e
prestação de serviços, ou mesmo projetos em redes.

Informações Adicionais:

- O Coordenador será assessorado por um analis-
ta responsável pelo acompanhamento do projeto 
a partir das informações dispostas no instrumen-
to, plano de trabalho e orçamento aprovados; 

- O analista atuará junto ao Coordenador na  
avaliação das demandas, antecipando possí-
veis problemas. Será feito o acompanhamento 
e adequação das solicitações demandadas pelo 
Coordenador, procurando adequá-las às exi-
gências do financiador e/ou órgãos de controle, 
criando planos de ação para mitigar seus efei-
tos negativos sobre os resultados do projeto;

- Serão realizadas reuniões com o Coordena-
dor, órgãos financiadores, fornecedores e de-
mais envolvidos, buscando sempre maior fle-
xibilidade para o bom andamento do projeto. 

Alguns projetos acompanhados pela FAPEX:
  

Núcleo de Elaboração de Projetos (NEP):  
nep@fapex.org.br

Protocolo de Atendimento: 

- Prospectar, receber e analisar, inicialmente, propostas;

- Fornecer as orientações iniciais sobre as formas de con-
tratação da FAPEX;

- Auxiliar na elaboração da planilha orçamentária, alocan-
do as despesas nas rubricas pertinentes;

- Analisar instrumentos jurídicos e adequar às atividades 
desenvolvidas ao tipo de projeto;

- Elaborar e enviar documentações da FAPEX, exigidas 
pelos financiadores;

- Encaminhar instrumentos jurídicos para análise;

- Inserir os  dados  do  Coordenador  e respectivo  pro-
jeto no  sistema  de  acompanhamento  de projetos da 
FAPEX;

- Acompanhar o processo até a sua publicação;

- Liberar login e senha de acesso ao Portal do Coordena-
dor para que ele monitore a execução e solicite as des-
pesas do projeto.



INSTITUIÇÕES APOIADAS

Portfólio
Gerência de Projetos

Diretoria:
Antônio Fernando Queiroz - Diretor
Rosalba Oliveira - Superintendente

Tel: (71) 3183-8409/8490

Gerência de Projetos:
Rita Pinho - Gerente
Tel: (71) 3183-8429

www.fapex.org.br

VISÃO
Ser reconhecida como instituição socialmente respon-
sável na criação, inovação e gestão de programas e 

projetos nas diversas áreas do conhecimento.

MISSÃO
Apoiar a geração e difusão do conhecimento científico 
e tecnológico, em benefício da sociedade, interagindo 
com parceiros públicos e privados, com foco na relação 

estratégica com as suas apoiadas.

VALORES
Competência; Ética; Transparência; Interação 

e Responsabilidade Social.

IDENTIDADE

Portfólio
Gerência de Projetos


