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Apresentação
A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX) é fruto da união de quatro importantes
grupos empresariais baianos - Norberto Odebrecht, Paes Mendonça, Banco Econômico e Barreto
de Araújo - que, à sua época, com uma visão inovadora, perceberam a indissociabilidade entre o
desenvolvimento econômico, científico e humano. Tais grupos, juntamente com alguns professores
da UFBA, tornaram possível, em 13 de novembro de 1980, a realização do sonho de criar uma
Fundação com o objetivo de dinamizar os projetos de pesquisa e extensão dessa Universidade.
Assim, a FAPEX desenvolveu uma trajetória de gestão e acompanhamento de milhares de projetos
das mais diversificadas áreas do conhecimento, afirmando sua importância para o crescimento da
produção científica e para o desenvolvimento institucional, dentro e fora do país.
Desde a sua criação, participou de projetos fundamentais para o progresso da sociedade brasileira
e tornou-se referência para instituições de ensino superior, bem como para o mercado público e
privado, como parceira potencial no desenvolvimento de projetos.
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Atuação
A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão é uma pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, registrada e credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Além disso, é reconhecida como
Instituição de Utilidade Pública e Organização Social, para atuar nas áreas de Desenvolvimento
Institucional, Gestão Científica e Tecnológica, com foco em Ensino, Pesquisa e Extensão, Saúde,
Ciências, Tecnologia e Cultura.
Prestes a completar 37 anos de existência, a FAPEX firma-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 Federal do Oeste da Bahia (UFOB), à Universidade de
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e ao Instituto Federal da Bahia
(IFBA).
Um dos seus principais objetivos é auxiliar a gestão dos projetos de Pesquisadores e Extensionistas, desenvolvidos prioritariamente pelas Instituições apoiadas. Entre os outros objetivos estão o de cooperar com o incentivo: ao desenvolvimento 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.
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Áreas de
Competência
I) planejamento, organização, execução e avaliação de desenvolvimento institucional e de gestão;
II) organização, realização e avaliação de processos seletivos e concursos, visando à inclusão de
recursos humanos em instituições públicas e privadas;
III) organização, planejamento e execução de estudos e de ações, pesquisas e consultorias visando ao desenvolvimento de políticas públicas em áreas como educação, saúde, ciências, tecnologia, cultura e arte;
IV) planejamento de ações na área de informática, visando ao desenvolvimento organizacional,
implantação e manutenção de projetos de informatização, suporte a recursos computacionais e
redesenho, modelagem, desenvolvimento e implantação de sistemas de informações.
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Identidade
VISÃO
Ser reconhecida como instituição socialmente responsável 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.
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Alguns projetos
apoiados pela FAPEX

2016

PROJETO: ZIKA BIOMARKERS (ZIKAMARKS):
MARCADORES CLÍNICOS, GENÉTICOS E IMUNOLÓGICOS DA INFECÇÃO PELO ZIKA VÍRUS
COORDENADORA: SÍLVIA INÊS SARDI
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PROJETO: HEALTHRISE VITÓRIA DA CONQUISTA
COORDENADOR: MÁRCIO GALVÃO

PROJETO: MULHERES DE FIBRA: FORMAÇÃO EM AGROECOLOGIA PARA
MULHERES RURAIS DO ESTADO DA BAHIA
COORDENADORA: ANA PAULA DIÓRIO

Alguns projetos
apoiados pela FAPEX

2015

PROJETO: ARTE NO CURRÍCULO
COORDENADORA: BETH RANGEL
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PROJETO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA(O) TRABALHADORA(O) DA PESCA ARTESANAL E
FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORAS EM PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DO SUS

PROJETO: REMESSA

COORDENAÇÃO: PAULO GILVANE LOPES PENA

COORDENAÇÃO: CLAUDETE ALVES

Alguns projetos
apoiados pela FAPEX

PROJETO: BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EM REDE
COORDENADOR: GENAUTO FRANÇA FILHO

2014

PROJETO: MINHA CASA, NOSSAS VIDAS
COORDENADORA: TÂNIA FISHER
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Alguns projetos
apoiados pela FAPEX

2013

PROJETO: DENGUE NA WEB
COORDENADORA: MARIA DA GLÓRIA TEIXEIRA
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PROJETO: RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA
COORDENADOR: ASHER KIPERSTOK

PROJETO: AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA
DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)
COORDENADORA: ISABELA PINTO

Instituições
Apoiadas
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Contatos
Antônio Fernando de Souza Queiroz
DIRETOR EXECUTIVO
+55(71) 3183-8480
afsqueiroz@fapex.org.br
Rosalba Silva Oliveira
SUPERINTENDENTE
+55(71) 3183-8410
roliveira@fapex.org.br
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX)
Endereço: Avenida Manoel Dias da Silva, 1.784
Ed. Comercial Pituba Trade - Pituba
CEP: 41.830-001 - Salvador / Bahia
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Realização
Assessoria de Comunicação da FAPEX
Jornalista responsável - Tiara Rubim: DRT/BA 3348
Projeto gráfico e diagramação - Gustavo Coutinho

www.fapex.org.br

