
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 834375/2016  

Espécie: Termo de Colaboração Nº 834375/2016 

Nº Processo: 23746001523201621 

Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Convenente: SOCIEDADE BRASILEIRA 
PARA O PROGRESSO DA CIENCIA SBPC CNPJ nº 52643251000198 

Objeto: 1. OBJETO DA PARCERIA (ART. 22, I, Lei 13.019/14) A UFSB abrigará no campus Sosígenes 
Costa, entre os dias 03 a 09 de julho de 2016, a 68ª edição da REUNIÃO ANUAL da SBPC. A SBPC 
é a entidade responsável pela coordenação da REUNIÃO ANUAL, promovida desde 1948, como 
um dos mais importantes fóruns para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do 
conhecimento e de debates de políticas públicas para a área de ciência e tecnologia. A realização 
da REUNIÃO ANUAL, ao mesmo tempo, é propósito inerente à razão de ser da UFSB, nos termos 
de sua Lei instituidora, de sua Carta de Fundação e de seu Estatuto. Assim, considerando que as 
duas instituições almejam realizar um projeto de interesse recíproco visando assegurar 
condições adequadas à realização da REUNIÃO ANUAL, incluindo aspectos institucionais e infra 
estruturais, e que, ao final do encontro, parcela dos bens adquiridos, produzidos ou 
transformados com recursos da parceria possa ser aproveitada pela comunidade universitária, 
apresenta-se o presente Plano de Trabalho, para abrigar as metas necessárias ao propósito 
acima.  

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS - ART. 22, II, 
Lei 13.019-14 

2.1. META 1 - Apoio geral à infraestrutura para a realização da 68ª Reunião Anual da SBPC-2016 
Montagem da infraestrutura básica e complementar física para praça de alimentação, barracão 
para apoio à infraestrutura com almoxarifado de materiais e ferramentas, escritório, banheiros, 
chuveiros para atender as obras, lógica instalação fibra ótica, multimídia, rede informática, 
equipamentos ar condicionado, segurança câmeras e monitoramento, sustentabilidade coleta 
seletiva, banheiros sustentáveis; piso tátil; nas dependências da Universidade Federal do Sul da 
Bahia - UFSB. 

2.2. META 2 - Apoio geral à infraestrutura para a realização da SBPC JOVEM A SBPC JOVEM tem 
sido uma das atividades da Reunião Anual da SBPC que vem evoluindo ao longo dos últimos três 
anos, agregando atividades e oficinas de experimentos nas mais diversas áreas do 
conhecimento, atendendo os alunos do ensino fundamental ao médio. Tem como finalidade 
despertar nas novas gerações à curiosidade, ao aprendizado e ao conhecimento através de 
atividades lúdicas e experimentos que muitas vezes não têm acesso em seus locais de origem. 
O confortável e climatizado ambiente em uma tenda de 2.000m², desenhado com as 
necessidades voltadas à atração do público alvo, favorecerá a realização das oficinas e atividades 
propostas para o espaço. A meta envolve a disponibilização de infraestrutura geral, incluindo 
montagem de tenda, piso, ar condicionado, geradores, forro de tenda, iluminação, sistema 
elétrico, infraestrutura para realização das oficinas, pórticos, sistema de segurança, extintores, 
etc. 

2.3. META 3 - Apoio geral a infraestrutura para a realização da SBPC INDIGENA A SBPC INDIGENA 
está em sua terceira edição. Teve seu início na Reunião Anual de 2014, realizada em Rio Branco 
no Acre. Sua programação é voltada aos debates dos temas indígenas, temas científicos, e 
interação com os temas da Reunião Anual, assunto que ganha especial destaque na região do 



Sul da Bahia, região tradicionalmente ocupada por povos indígenas. Assim, visando a realização 
da SBPC Indígena em Porto Seguro e o acolhimento da população indígena que estará presente 
no Campus da UFSB, foi projetado o COMPLEXO DAS OCAS. Esta implantação será realizada 
conforme projeto executivo específico, parametrizado pela UFSB - Universidade Federal da 
Bahia, detentora do espaço, sendo que a infraestrutura do COMPLEXO DAS OCAS, após o evento, 
será incorporado ao patrimônio da citada Universidade. 

Valor Total: R$ 3.229.084,17, Valor de Contrapartida: R$ 32.961,23, Valor a ser transferido ou 
descentralizado por exercício: 2016 - R$ 3.196.122,94, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 
2016NE800210, Valor: R$ 1.584.879,67, PTRES: 109023, Fonte Recurso: 0112000000, ND: 
33903922; Num Empenho: 2016NE800209, Valor: R$ 692.506,30, PTRES: 109023, Fonte 
Recurso: 0112000000, ND: 44905299; Num Empenho: 2016NE800208, Valor: R$ 918.736,97, 
PTRES: 109023, Fonte Recurso: 0112000000, ND: 44905199, Vigência: 02/07/2016 a 
24/12/2016, Data de Assinatura: 01/07/2016,  

Signatários:  

Concedente: NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO CPF nº 060.177.035-87 

Convenente: HELENA BONCIANI NADER CPF nº 586.545.938-49. 


