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Fundação de Integração Amazônica - FIAM

Apresentação
A Fundação de Integração Amazônica, foi instituída em 2015 e, desde então, vem
trabalhando no sentido de operar regularmente auxiliando a Universidade Federal do Oeste
do Pará a atingir seus objetivos institucionais. Apensar dos esforços dispensados, até o ano
de 2016 esta fundação não havia conseguido ficar apta à gestão de projetos. Durante o ano
de 2017 os primeiros frutos foram colhidos acerca do funcionamento efetivo da FIAM. Nesse
ano, toda a parte de regularização foi feita, além do credenciamento junto ao MEC como
Fundação de Apoio da UFOPA foi realizado. Após isso, esta fundação fechou parceria para
gestão de seus dois primeiros projetos.
Vale ressaltar que o caminho é árduo para que a FIAM esteja em pleno
funcionamento, isto pois, atualmente, a FIAM encontra-se com o quadro reduzido não
possuindo funcionários para auxílio administrativo e técnico. Outras dificuldades são
encontradas no dia a dia e estas vêm sendo incansavelmente combatidas pela gestão atual.
Como resultados, hoje a fundação conta com recursos mínimos para seu
funcionamento e está apta a operar em sua área de atuação, possibilitando cumprir a sua
missão a e auxiliar a UFOPA a atingir seus objetivos.
Espera-se que, no ano de 2018, a FIAM possa captar mais recursos, gerenciar mais
projetos e estruturar minimamente o seu quadro de funcionários, de modo a contribuir para o
desenvolvimento regional da qual é parte interessada.
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1. Identidade Organizacional
A Fundação da Integração Amazônica - FIAM -é uma entidade civil, com personalidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, financeira
e patrimonial devidamente credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) como fundação
de apoio da Universidade Federal do Pará.
A FIAM tem por finalidade prestar assistência à pesquisa, à ciência, à inovação e a
inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico, científico e
tecnológico, mediante a estruturação e gestão sustentável de ambientes de inovação
capazes de potencializar as atividades de pesquisa científica e tecnológica; a introdução de
inovações e a transferência de tecnologia, bem como criar e consolidar empreendimentos de
relevância regional, nacional e internacional em desenvolvimento de pesquisa científica e
tecnológica e de novas tecnologias, produtos, processos e tecnologias sociais.
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2. Ações institucionais
Regularização da Fundação junto ao Poder Público
Durante o ano de 2017, uma das ações realizadas foi a sua regularização junto aos
órgãos públicos nas três esferas (municipal, estadual e federal), tendo em vista que, no início
do ano, a Fundação ainda não se encontrava completamente regular para funcionamento.
No âmbito federal, a regularização junto à Receita Federal do Brasil e ao INSS foram
priorizadas. Nesse âmbito, foram feitas as declarações e registros necessários. Na esfera
estadual, foi identificado que a FIAM não necessita de inscrição estadual e que, portanto,
esta estaria isenta de pagamento de tributos como o ICMS. No patamar municipal, foi feito o
processo e obtido o Alvará de funcionamento, o que necessitou de cadastro no setor de
tributação da Prefeitura Municipal de Santarém.

Credenciamento junto ao MEC
De acordo com a Portaria Interministerial nº 3.185, de 14 de setembro de 2004, a relação
entre Fundações de Apoio e IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) necessita de
credenciamento junto ao GAT (Grupo de Apoio Técnico) ligado ao Ministério da Educação
(MEC). A partir desta prerrogativa, a FIAM deu prosseguimento às ações relacionadas a esta
atividade que, basicamente, envolveram: (i) autorização do Conselho Universitário
(CONSUN) da UFOPA, para que a Fundação fosse autorizada a atuar como fundação de
apoio; (ii) regularização da situação documental junto à Receita Federal e ao INSS; (iii)
regularização da situação contábil da FIAM (balancete e DRE); e (iv) solicitação junto ao GAT,
no MEC, do referido credenciamento.
Essa solicitação já havia sido feita no ano de 2016, mas com parecer negativo. Em
fevereiro de 2017 foi apreciada nova solicitação, a qual foi aceita e credenciada a FIAM a
funcionar como Fundação de Apoio da UFOPA, conforme Portaria Conjunta nº 7, de 21 de
fevereiro de 2017, da Secretaria de Educação Superior, publicada no Diário Oficial da União
nº 38, do dia 22/02/2017, Seção 1, ISSN 1677 7042.

Solicitação de imunidade tributária
Durante o ano de 2017 também foi feito o pedido de imunidade tributária para a FIAM
junto à Prefeitura Municipal de Santarém, tendo em vista que a mesma goza de prerrogativa,
conforme a constituição federal. O pedido foi analisado pela procuradoria daquele órgão e foi
dado parecer favorável, fazendo com que a FIAM, no ano de 2017 fosse imune a tributos
municipais.
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Participação no CONFIES
A FIAM esteve presente, pelo segundo ano seguido, no Encontro CONFIES (Conselho
Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica
e Tecnológica), realizado entre os dias 29 de novembro a 01 de dezembro de 2017 na cidade
de Maceió-AL, representado por meio de seu Presidente, Prof. Dr. Rosinei de Sousa Oliveira.
O encontro foi de grande importância para a Fundação em função do formato que
priorizou minicursos e palestras voltados para os problemas encontrados no dia a dia das
fundações tais como: credenciamento, prestação de contas, relatórios, oficinas de TI,
segurança jurídica, dentre outros. Além disso, foi possível fazer e consolidar contatos com
diversas fundações de apoio do Brasil e o estreitamento de relações com algumas delas
como, por exemplo, a FUNPEC, fundação de apoio da UFRN, a qual tem auxiliado a FIAM
no entendimento dos fluxos para o funcionamento operacional de uma fundação de apoio,
inclusive, com a sugestão de ferramentas que auxiliam na informatização das atividades da
fundação. Por ocasião do evento, também foi possível fazer contato com os principais
fornecedores de sistemas de informação para fundações de apoio.
Consolidar contatos firmados anteriormente e ter a FIAM participando do encontro
nacional que dentre outros objetivos tem a finalidade principal de compartilhar boas práticas
administrativas e os avanços no diálogo com os órgãos financiadores (Por exemplo,
Petrobrás, FINEP, dentre outros) e os órgão de controle (TCU, CGU, etc).

Divulgação
Desde a sua constituição, a FIAM tem se colocado como uma ferramenta de apoio para
o desenvolvimento da região, por meio da execução/administração de projetos em diversas
áreas e também na oferta de serviços em geral. Neste sentido, a FIAM esteve reunida com
alguns seguimentos da sociedade no intuito de divulgar o seu princípio de funcionamento e
os serviços disponibilizados.
Dentro deste contexto, a FIAM esteve em contato, no ano de 2017 com o Núcleo
Tecnológico HortiFruticultura para verificar a possibilidade da FIAM fazer a gestão da fábrica
de polpa e o ICMBio e Ministério Público Federal para que a FIAM faça a gestão das multas
de compensação ambiental aplicadas pelo órgão, dentre outros órgãos.

Nova sede
Provisoriamente, a FIAM vêm desenvolvendo suas atividades em uma sala do Campus
Boulevard da UFOPA. Entretanto, esforços têm sido dispensados para sua mudança para o
local definitivo, provisoriamente denominado Núcleo Tecnológico de Inovação e Bioativos,
espaço anexo ao Parque de Ciência e Tecnologia do Tapajós, que ainda se encontra em fase
de conclusão com previsão de entrega para Março de 2018.
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3. Projetos gerenciados
Pela primeira vez, desde sua instituição, a FIAM esteve apta a funcionar como fundação
de apoio da UFOPA, administrando projetos desta instituição, aptidão esta que foi concedida
por meio do MEC no mês de fevereiro do ano de 2017. Assim, a Fundação, no ano de 2017,
participou da gestão de dois projetos. O primeiro, fruto de uma parceria entre entre a UFOPA
e outras universidades da América Latina e da União Europeia, denominado Projeto Acacia.
O segundo, celebrado entre a Prefeitura de Santarém, a própria FIAM e a Universidade
Federal do Oeste do Pará.

Projeto Acacia
ACACIA é um projeto financiado pelo programa ERASMUS +, da União Europeia, na
linha "High Education Capacity Building". Com um orçamento total de aproximadamente 1
milhão de euros, envolve 14 instituições de nove países, por um período de 3 anos (20152018). Do Brasil, Ufopa e Unesp são as representantes. O objetivo geral do ACACIA é
"Fomentar a integración universitária a partir do Projeto e validação de um sistema de Centros
de Apoio e Desenvolvimento Educativo Profissional (CADEPs) na América Latina, mediante
a cooperação intra e interinstitucional na produção e desenvolvimento de recursos didáticos
e tecnológicos, e também na geração de estratégias de fomento socio-afetivo para
populações en risco de exclusão do ensino universitário. 3 CADEPs serão implantados na
América Latina, sendo Colômbia, Chile e Nicarágua os países que hospedarão os CADEPs.
No ACACIA, a Ufopa é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias e artefatos que
possam auxiliar a cumprir os objetivos do projeto, nomeadamente: apoio para a criação de
conteúdos acessíveis; instrumentos de geração de adaptações e legendas; sistemas
computacionais para gerenciar dispositivos de apoio às pessoas com discapacidades,
tratamento de emoções no ambiente de aprendizagem, repositório de objetos acessíveis de
aprendizagem, recursos semânticos para acessibilidade.
O ACACIA é coordenado pelo professor Celson Lima e envolve basicamente docentes e
alunos do programa de Computação da Ufopa.

Projeto de Estudos da Bacia do Urumari
O projeto denominado “Ações Integradas e de qualidade Sócio-ambiental do Igarapé do
Urumari” consiste em estudar o grau de comprometimento da qualidade dos recursos hídricos
do igarapé do Urumari do município de Santarém com objetivo de identificar danos causados
ao meio ambiente através da execução de ações integradoras (aspectos bioecológicos, de
hidrologia e geomorfológicos, combinados aos aspectos sócio-ambientais), que serão
criteriosamente utilizados como medidas de despoluição do igarapé do Urumari. O projeto é
composto de cinco (5) fases; Fase I, Georreferenciamento da micro-bacia; Fase II,
Caracterização e diagnóstico da saúde ambiental do igarapé do Urumari; Fase III,
Monitoramento ambiental do igarapé do Urumari; Fase IV modelagem matemática do igarapé
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do Urumari e Fase V, Proposição de medidas mitigadoras ao impacto provocados pela
urbanização intensa. Os resultados subsidiarão ações para a gestão dessa micro-bacia.
Este projeto tem um orçamento total de R$ 337.236,45 (trezentos e trinta e sete mil,
duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a ser desembolsado no período
de três anos de vigência do Projeto.
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4. Balanço Patrimonial e DRE
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Informações de Contato
Rosinei de Sousa
Oliveira
Diretor Presidente
Tel (93)99122-0020
rosinei.oliveira@ufopa.edu.br

Enio Erasmo de Oliveira
Ramalho
Diretor AdministrativoFinanceiro
Tel (93) 99216-3009
enio.ramalho@ufopa.edu.br

Rennan José Maia da
Silva
Diretor Técnico
Tel (93)99657-2054
rennan.silva@ufopa.edu.br

Informações
Fundação de Integração Amazônica
Rua Santana, 24
CEP: 68035-110
Santarém - Pará
Tel (93) 2101 – 6765

