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HISTÓRIA, VISÃO GERAL E ORGANIZACIONAL
História
A história da Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve início em 18 de fevereiro de
1808. Nessa data, o Príncipe Regente Dom João VI instituiu o primeiro curso universitário
do Brasil e criou por Carta Régia a Escola de Cirurgia da Bahia. Ainda no século XIX, a
Escola incorporou os cursos de Farmácia (1832) e Odontologia (1864), a Academia de
Belas Artes (1877), o curso de Direito (1891) e a Escola Politécnica (1896). No século XX,
Isaías Alves criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1941). Inicialmente chamada
de Universidade da Bahia, o Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946, criou a instituição
que hoje é denominada Universidade Federal da Bahia (UFBA), pessoa jurídica dotada de
autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar.
A UFBA é, portanto, uma instituição de ensino superior pública brasileira, considerada a
maior e mais influente universidade do estado da Bahia e uma das mais importantes no
país. É mantida pelo Governo Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Educação,
possui regime jurídico de autarquia. Tem sede na cidade do Salvador e dois campi
localizados em Vitória da Conquista e Camaçari. É orientada pela sua missão, visão e
valores.
Edgard Santos primeiro reitor da Universidade, foi destaque na trajetória do ensino
superior. Nasceu em Salvador, em 1894, diplomado em medicina e fez especialização em
cirurgia em São Paulo. Ao retornar, ingressou na cátedra de Patologia e Cirurgia e dirigiu
a Faculdade de Medicina. Durante 15 anos de reitorado (1946-1961), liderou o processo
de federalização e implantou a infra-estrutura física e de pessoal, escrevendo o primeiro
capítulo de uma universidade integrada: Artes, Letras, Humanidades e Ciências. Logo no
primeiro ano de reitorado a Universidade da Bahia, constitui-se, formalmente. Em 1950,
passa a Universidade Federal da Bahia, integrando as escolas isoladas e instituindo outros
cursos. Em quinze anos sob o reitorado de Edgard Santos, a UFBA floresceu nas áreas de
artes, humanidades e saúde.
Para a Bahia, Edgard Santos trouxe nomes do cenário internacional; construiu o Hospital
Universitário; criou o Centro de Estudos Afro-Orientais e os campi do Canela, Federação
e Ondina. Em seu reitorado, a Bahia ganhou projeção, com destaque para Dança, Música
e Teatro, primeiros cursos universitários do gênero no país. A UFBA alicerça, na década
de 1960, dois importantes fenômenos da cultura contemporânea: o Cinema Novo e o
Tropicalismo. A Instituição cresceu, modernizou-se, mantendo a identidade do período
Edgard Santos.
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ESTATUTO E REGIMENTO GERAL DA UFBA
O Estatuto e Regimento Geral contemplam à estrutura e às competências dos órgãos e
as atribuições dos dirigentes que a integram.
https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/Estatuto_Regimento_UFBA_0.pdf
Estrutura UFBA
Organograma
Conselhos Superiores
Administração Central
Órgãos Estruturantes
Unidades Universitárias
Outros Órgãos da UFBA
Missão, Visão e Valores da UFBA

Fonte: PDI/UFBA, 2017

Fonte: PDI/UFBA, 2017
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O QUE É A CARTA DE SERVIÇOS
Carta de Serviços
Considerando que a informação é um requisito essencial para o exercício pleno da
cidadania, um indivíduo bem informado pode requerer seus direitos, e ainda contribuir
para o aperfeiçoamento dos serviços prestados através da sua avaliação sistemática.
Dessa forma, exerce o controle social e assegura a manutenção dos serviços de
atendimento ao cidadão. Em cumprimento ao Decreto nº 9.094/2017, que instituiu a
Carta de Serviços ao Usuário, a UFBA apresenta os serviços oferecidos pela Instituição
por meio do site www.cartadeservicos.ufba.br.
Legislação
A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre participação, proteção e defesa
dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. O Art. 7o versa
que os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao
Usuário, com informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados.
Dessa forma, a Carta de Serviços ao Usuário da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade,
as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de
atendimento ao público.
Saiba mais acessando: L13460 (planalto.gov.br)
Decreto 9.094/2017
Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre a
simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como instrumento suficiente e substitutivo para a
apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção
de benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em
documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário. (Redação dada
pelo Decreto nº 9.723, de 2019)
Saiba mais acessando:D9094 (planalto.gov.br)
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Mapa Estratégico – Carta de Serviços UFBA

Fonte: Proplan, 2022

“Conheça mais sobre a UFBA acessando:
http://ufba.br/ “
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FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO

Ouvidoria Geral da UFBA
A Ouvidoria Geral da UFBA é um órgão de
promoção e defesa dos direitos de
estudantes,
docentes,
técnicoadministrativos,
terceirizados
e
comunidade extra universitária em suas
relações com a UFBA, em suas diferentes
instâncias administrativas e acadêmicas, assim como na prestação de serviços. A
Ouvidoria não tem caráter administrativo, executivo, judiciário ou deliberativo,
exercendo papel mediador nas relações envolvendo instâncias universitárias e os
integrantes da comunidade interna e externa.
Desde o exercício de 2019, as informações sobre a Ouvidoria como atribuições,
legislação pertinentes, dúvidas frequentes e orientações sobre como registrar
manifestações estão à disposição do usuário no site www.ouvidoria.gov.br com a
possibilidade de direcionamento do (a) manifestante em sua página de abertura para
o acesso ao Fala.BR, fato que agiliza o registro das manifestações. Sendo o e-mail
(ouvidoria@ufba.br) e atendimento telefônico (71) 3283-7044 e (71) 98668-2929
utilizados apenas para informações gerais ao público.
Em cumprimento à Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, a UFBA destinará
tratamento prioritário ou preferencial às pessoas com deficiência (PCD), idosos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas
acompanhadas por crianças de colo.
Endereço Ouvidoria Geral da UFBA
Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim de Pinho (BUS)
Endereço: Rua Basílio da Gama, nº 5 - Canela - CEP 40110- 100, Salvador-Bahia
Telefone: +55 (71) 3283-7044
E-mail: ouvidoria@ufba.br
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 9h às 17h exclusivamente por e-mail.
Petições e reclamações do titular de dados devem ser direcionadas ao canal de
atendimento da UFBA no portal Fala.BR, em:
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestaca.
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Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 e ao Decreto nº 7.724/2012, a Universidade
Federal da Bahia disponibiliza informações sobre suas atividades no site da própria
Instituição. Todavia, os dados de interesse público que não forem encontrados em
www.ufba.br podem ser solicitados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC -UFBA),
cujo endereço eletrônico é https://ufba.br/acessoainformacao.
Os pedidos de acesso à informação costumam ser cadastrados diretamente na
Plataforma Fala.BR (https://landpage.cgu.gov.br/redirectfalabr/). Contudo, essas
informações também podem ser requeridas através do e-mail institucional de forma
presencial no Núcleo de Informação ao Cidadão – NIC, que está subordinado à
PROPLAN/ COORPLAN/SIC. A autoridade de monitoramento da LAI na UFBA está sobre
a gestão do o Prof. Eduardo Luiz Andrade Mota.
Nosso Endereço: R: Augusto Viana, Palácio da Reitoria, s/n Bairro: Canela- Salvador –
Ba Cep: 40110-909.
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
E-mail: sic@ufba.br
Telefone: (71) 3283-7063

PROPLAN- SIC

Eduardo Luiz Andrade Mota
Autoridade de Monitoramento
proplan@ufba.br

Rosiane Santos Mendonça
nic@ufba.br / rosianem@ufba.br

Juliana Ramos Vilanova
juliana.vilanova@ufba.br

Maria Elena Kioulpáloglou
maria.elena@ufba.br

Fonte: Proplan, 2022
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Pró- Reitorias

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação

Pró-Reitorias

Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação

Pró-Reitoria de Extensão

Pró-Reitoria de
Planejamento e Orçamento
Pró-Reitoria de
Administração
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento de
Pessoas
Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas e Assistência
Estudantil
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PROGRAD - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) é um órgão
estruturante da Administração Central da Universidade Federal da Bahia
(UFBA).
Descrição do Serviço:
Tem como objetivo de atender às demandas acadêmicas dos estudantes e
docentes de graduação, sendo a instância na Universidade responsável
pelo diagnóstico das não conformidades e proposição de políticas
relacionadas ao ensino de Graduação. Para gerenciar e operacionalizar os
processos relacionados ao ensino de graduação, a Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação conta com servidores vínculo UFBA e funcionários
terceirizados. Esses profissionais estão alocados em um ambiente
estruturado em Núcleos, de acordo com seu organograma. Sua missão é:
formular e implementar políticas, projetos e programas de acesso, ensino
e avaliação dos cursos de graduação da UFBA, promover a qualidade do
ensino de graduação com ações que integrem o ensino, a pesquisa e a
extensão, em consonância com a legislação vigente e com o Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFBA. Além de coordenar atividades
relativas ao ensino de graduação na UFBA.
Onde está localizada?
Endereço: Av. Araújo Pinho, 265, Canela, Salvador, 40110-150
Telefone Geral: 3283-7119
E-mail: prograd@ufba.br
Fax: 3283-7012
Campus: Salvador - Campus Canela
Site: http://www.prograd.ufba.br/
Links Importantes: https://prograd.ufba.br/ingresso-na-ufba
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PRPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) é um órgão
estruturante da Administração Central da Universidade Federal da Bahia
(UFBA).
Descrição do Serviço:
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) desenvolve diversas
atividades visando a promoção da pesquisa, do ensino de pós-graduação
e da iniciação científica na graduação na Universidade Federal da Bahia.
Neste sentido a PRPPG ao longo dos anos tem desenvolvido parcerias com
diversas agências de fomento, como a FAPESB, CAPES, FINEP e CNPq.
Diversos projetos têm sido desenvolvidos ou apoiados pela PRPPG
resultando em recursos para a melhoria da estrutura de pesquisa, a
formação de novos pesquisadores e a fixação de recursos humanos de
alta qualificação para a própria UFBA e para outras instituições do estado.
Diante dessa dinâmica, a UFBA criou, em 1970, a Coordenação de
Pesquisa e Pós-Graduação, tendo como seu primeiro Coordenador o
químico renomado Celso Spínola Silva. Seguindo tendências nacionais,
em 1976 a referida Coordenação se transformou na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), com o médico Armênio Guimarães
sendo o primeiro Pró-Reitor. Em 2010, a PRPPG foi dividida em duas PróReitorias, a de Ensino de Pós-Graduação e a de Pesquisa Criação e
Inovação. Até este ano, a PRPPG se responsabilizou por diversos cursos
de pós-graduação lato sensu. A partir de então, estes cursos passam a
ficar a cargo da Pró-Reitoria de Extensão.
Onde está localizada:
PROPG - Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação - UFBA
Rua Basílio da Gama, 6/8 - Canela - CEP: 40.110-040 - Salvador - Bahia
E-mail: propg@ufba.br
Site: http://www.propg.ufba.br/

Links Importantes:
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PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão
A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) é um órgão estruturante da
Administração Central da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Descrição do Serviço:
A Pró-Reitoria de Extensão é responsável por coordenar, fomentar e
articular as atividades de extensão universitária das diversas Unidades e
Órgãos Complementares da UFBA por meio de programas, projetos,
cursos e eventos. Reconhecendo o ensino, a pesquisa e a extensão como
indissociáveis, as ações implementadas pela Pró-Reitoria abrangem dois
grandes campos do saber - o da Arte e Cultura e o da Ciência e Tecnologia
- e compreendem a disseminação desses saberes. Tem como objetivo
promover a integração entre a Universidade e a sociedade na troca de
experiências, técnicas e metodologias, permitindo ao aluno uma
formação profissional com responsabilidade social, dando ao professor
oportunidade de legitimar socialmente sua produção acadêmica e
elevando a UFBA ao patamar de uma universidade cidadã, voltada para
os grandes problemas da sociedade contemporânea.
Onde está localizada?
Rua Barão de Jeremoabo, s/n - Ondina, Salvador, Ba. CEP 40170-115
Tel.: 55 (71) 3283.5950 Fax: (71) 55 3283.5957
E-mail.: proext@ufba.br
Horário de Funcionamento: de segunda a quinta-feira das 08:00 às 18:00
e sexta das 08:00 às 17:00
Site: https://proext.ufba.br
Links Importantes: https://www.proext.ufba.br/programas
https://www.proext.ufba.br/accs
https://www.proext.ufba.br/pibiex
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PROPLAN - Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento
A Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN) e um órgão
estruturante da Administração Central da Universidade Federal da Bahia
(UFBA).
Descrição do Serviço:
A Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN é órgão da
Universidade Federal da Bahia vinculado à Reitoria, responsável pelas
atividades de planejamento, orçamento, contratos e convênios
acadêmicos e informações de dados estatísticos da instituição.
A PROPLAN é composta por:
•
•
•
•
•
•

Assessoria;
Secretaria do Gabinete;
Coordenação de Planejamento;
Coordenação de Orçamento;
Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos;
Setor de Gestão Administrativa e Financeira.

Onde está localizada?
Rua Augusto Viana, s/n - Canela - Palácio da Reitoria - Térreo
CEP: 40.110-060
Telefone: (071) 3283-7135 Fax: (071) 3283-7034
E-mail: proplan@ufba.br
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Site: https://proplan.ufba.br/
Links Importantes: https://proplan.ufba.br/planejamento
https://proplan.ufba.br/orcamento
https://proplan.ufba.br/convenios-contratos-academicos
https://proplan.ufba.br/documentacao-legislacao
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PROAD - Pró Reitoria de Administração
A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) é um órgão estruturante da
Administração Central da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Descrição do Serviço:
A PROAD tem por competência coordenar, fiscalizar, supervisionar e dirigir
os serviços administrativos da Universidade por meio das subunidades:
I - CGA - Coordenação de Gestão Administrativa:
• Núcleo de Contratos Administrativos ;
• Núcleo de Transportes (NTRANS);
• Núcleo de Logística.
II – CAD - Coordenação de Arquivo e Documentação;
III – COSEG - Coordenação de Gestão de Segurança dos Campi;
IV – CCF - Coordenação de Contabilidade e Finanças:
• Núcleo de Contabilidade;
• Núcleo de Finanças.
V – CMP - Coordenação de Material e Patrimônio:
• Núcleo de Compras e Licitação;
• Núcleo de Estoques;
• Núcleo de Patrimônio.
VI – Setor de Gestão Administrativa e Financeira.
Onde está localizada?
Av. Adhemar de Barros, Pavilhão 06 - Campus Universitário de Ondina,
Ondina, Salvador - BA, CEP 40170-115
E-mail: proad@ufba.br
Telefone Direto: (71) 3283-6366
Fax: (71) 3283-6378
Site: https://proad.ufba.br/
Links Importantes:
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PRODEP -Pró Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) é um órgão
estruturante da Administração Central da Universidade Federal da Bahia
(UFBA).
Descrição do Serviço:
• Gerir, orientar, organizar e executar ações e atividades relativas
administração de pessoal;
• Propor, elaborar, orientar e acompanhar a aplicação da legislação
interna e externa e as instruções de procedimento relativas aos
direitos e deveres dos servidores;
• Planejar estrategicamente o dimensionamento, a distribuição e a
adequação do quadro de servidores técnico-administrativo da
Universidade;
• Planejar, articular, coordenar, acompanhar e viabilizar a admissão
de servidores;
• Propor, planejar, articular, implementar e gerenciar programas e
projetos voltados para desenvolvimento e a capacitação das
pessoas / servidores da UFBA, articulados e integrados com a gestão
de desempenho e a obtenção da eficácia dos processos de trabalho,
visando a consecução dos objetivos institucionais.
Onde está localizada?
End: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Pav. 7 e 8 - Campus Universitário –
Ondina, CEP: 40.170-115 - Salvador/Ba
Tel: (71)3283 - 6396 / 6417
Email: prodep@ufba.br
Site: https://www.prodep.ufba.br/
Links Importantes: https://www.prodep.ufba.br/catalogodesistemas
https://concursos.ufba.br/
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PROAE - Pró Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil
A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) é um
órgão estruturante da Administração Central da Universidade Federal da
Bahia (UFBA).
Descrição do Serviço:
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) foi criada em 2006, a fim
de concentrar esforços e otimizar os recursos destinados a garantir a
permanência de estudantes de graduação em situação de risco social.
Desta sorte, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da
UFBA, como passou a ser denominada em 2009, tem fundamentalmente
duas importantes missões:
• assegurar a permanência bem sucedida de estudantes em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, por entender que estes(as) têm
maior probabilidade de adiar ou mesmo interromper sua trajetória
acadêmica devido a condições adversas que interferem
concretamente na sua presença no contexto universitário;
• contribuir, através de ações afirmativas concretas, para a
construção de uma universidade mais democrática em que as
diferenças individuais e socioculturais não resultem em
desigualdade de oportunidades.
Por meio dela, serão desenvolvidas ações relativas à moradia estudantil,
alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura,
esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades e superdotação.
Onde está localizada?
End: Rua Caetano Moura nº 140 - Federação, CEP40210-905
Salvador - Ba- Brasil Tel: 3283 5700 - 3283-5714 |
Email: proae@ufba.br
Site: https://proae.ufba.br/pt-br
Links Importantes: https://proae.ufba.br/pt-br/programa-de-bolsapermanencia-pbp
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER ....
Conheça a PROGRAD
A Pró Reitoria de Ensino de Graduação
(PROGRAD/UFBA) está com todos os seus núcleos
funcionando e tem organizado seu trabalho consciente
de que o momento exige cuidado e acolhimento a todas
as pessoas. Portanto, a flexibilidade e o diálogo são
estruturantes das nossas ações internas e externas, sempre almejando o zelo pela
coletividade e o compromisso com nossa comunidade acadêmica.
Sobre a Matrícula.
Na sua matrícula, serão ofertados componentes curriculares já previstos na matriz
curricular do seu curso e também outras disciplinas ou atividades que poderão ser
consideradas para fins de integralização curricular a critério do colegiado do seu curso,
caso você solicite. Para se inscrever, é importante estar regularmente matriculado na
Universidade. Após a conclusão do seu semestre, você poderá acessar o SIACWEB para
pleitear sua inscrição em componentes de seu interesse para o semestre posterior.
Afim de ajudar no processo de matrícula, o SUPAC elaborou um documento com as
principais orientações a acerca da inscrição semestral em componentes. Para ter acesso
as
orientaçãos
para
a
Matrícula
Web
acessando:
https://siac.ufba.br/SiacWWW//Welcome.do
Conheça
também
o
manual
da
matricula,
acessando
o
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/matricula_web_20151-1.pdf

link

: Estudante de graduação, você poderá se inscrever em até 340 horas de atividades
remotas!
Sua frequência e avaliação
Lembre-se e fale com os colegas: no seu histórico curricular, só constarão os
componentes nos quais for aprovado/a. Por isso sua participação nas aulas é muito
importante para a Universidade, porque temos a possibilidade criar novos
conhecimentos e novas práticas diante dos desafios ao longo da sua vida universitária
não é?
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Sobre Estágios, laboratórios, residências e práticas em campos
Se você quer se matricular em estágios, residências ou práticas em campo, precisa
compreender que as articulações para a oferta desse tipo de componente curricular
depende de outras instituições além da UFBA. A oferta durante o semestre letivo é
regulada pelos Conselhos Superiores de Educação de cada área e só poderá ocorrer se
houver campos com vagas disponíveis e, também, se as Unidades Acadêmicas tiverem
condições de ofertar vagas para inscrição. Então, não se angustie se não houver oferta
ainda. Lembre-se de que sempre são lançados novos editais de estagio aos quais você
poderá se increver a qualquer tempo na sua vida acadêmica.
Mobilidade Acadêmica
O Núcleo de Mobilidade e Monitoria – NUMOB trabalha com os Programas de Monitoria
e Mobilidade Acadêmica Discente. A monitoria é uma atividade discente, podendo ser
com bolsa ou voluntária (sem bolsa) e tem como objetivo auxiliar o professor,
monitorando grupos de estudantes em projeto acadêmico, visando à melhoria da
qualidade do ensino de graduação. Visa intensificar e assegurar a cooperação entre
estudantes e professores nas atividades básicas da Universidade, relativas ao ensino, à
pesquisa e à extensão, assim como subsidiar trabalhos acadêmicos, orientados por
professores, através de ações multiplicadoras. Dentre as tarefas relativas ao Programa
de Monitoria estão a confecção dos Certificados e a elaboração da Folha de Pagamento
dos monitores bolsistas.
Em relação à Mobilidade Acadêmica, o Programa foi criado para permitir aos discentes
de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras realizarem
intercâmbio entre elas. Esse programa ocorre baseado no Convênio de Mobilidade
Acadêmica da Andifes. Vale ressaltar que esse convênio não se aplica aos pedidos de
transferência externa de discentes entre as Instituições Federais de Ensino Superior, que
normalmente é feito por meio do Concurso de Vagas Residuais.
Sobre Monitorias
A PROGRAD é a responsável pelas bolsas de monitoria, ofertadas mediante edital, para
apoiar docentes que pretendam ofertar componentes curriculares durante o semestre
letivo. Visite a página da PROGRAD para saber mais.
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UFBA: Mostra a sua cara!
O UFBA: Mostra a sua cara! tem o objetivo de facilitar a troca
de experiências e informações profissionais voltadas aos
discentes de escolas do Ensino Médio na Bahia, fortalecendo o
ensino de graduação e divulgando os valores da Universidade.
O UFBA Mostra sua Cara! é onde os discentes podem
apresentar características de seus cursos que, muitas vezes,
somente dentro da universidade tornam-se acessíveis. Bem
como tirar dúvidas e falar um pouco sobre a profissão vinculada
à cada curso.
O evento conta com palestras que mostram suas extensões e
possibilidades, além de espaços de visitação, onde o aluno pode obter informações
diretas sobre os cursos que demonstra interesse.
Telefone: 71-3283-7008
E-mail: mostrasuacara@ufba.br
Instagram: @ufbamostrasuacara

Bolsa PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos
discentes de cursos presenciais que se dediquem ao estágio,
quando graduados, se comprometam com o exercício do
magistério nas escolas públicas. O Projeto Institucional em
vigor, na UFBA, contempla os subprojetos de Física,
Química, Matemática, Ciências Naturais, Biologia, Teatro,
Dança, Música, Artes Plásticas e Visuais, Letras, Educação
Física Pedagogia, Filosofia, Sociologia, História e Geografia.
Conheça mais acessando: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
| Universidade Federal da Bahia - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (ufba.br)
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Programa de Educação Tutorial – PET
O PET é desenvolvido por grupos de estudantes, com
tutoria de um docente, organizados a partir de
formações em nível de graduação nas Instituições de
Ensino Superior do País orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. O grupo PET,
uma vez criado, mantém suas atividades por tempo indeterminado. No entanto, os seus
membros possuem um tempo máximo de vínculo: ao bolsista de graduação é permitida
a permanência até a conclusão da sua graduação e, ao tutor, por um período de, no
máximo, seis anos, desde que obedecidas as normas do Programa. O PET UFBA continua
realizando atividades, em seus diversos grupos, incluindo processos seletivos, quando há
bolsas disponíveis. Estudantes e Tutoria são incentivados a participar do semestre como
forma de contribuir para o desenvolvimento desse novo período e continuar seu
processo de formação integrando ensino, pesquisa e extensão.
Saiba mais: https://prograd.ufba.br/bolsas-pet-programa-de-educacao-tutorial
acesse também o site SIGPET http://sigpet.mec.gov.br/primeiro-acesso

PRP - O Programa Residência Pedagógica
O Programa Residência Pedagógica (PRP) da Universidade
Federal da Bahia – UFBA, teve seu início a partir de uma
chamada pública da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Capes, através do Edital CAPES
nº 06/2018, objetivando selecionar, “Instituições de Ensino
Superior (IES) para implementação de projetos inovadores
que estimulassem a articulação entre teoria e prática nos
cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação
básica.” Com as Unidades mobilizadas e seus respectivos docentes e discentes, iniciou-se
a construção do projeto institucional do PRP-UFBA, e posteriormente, os respectivos
Editais para as inscrições para Bolsistas Residentes e Preceptores, contemplando os
subprojetos de História, Língua Portuguesa, Artes englobando os Cursos de Teatro, Dança
e Desenho e Plástica (Artes Plásticas e Visuais), Filosofia, Sociologia, Biologia e Pedagogia.

Saiba mais: Programa Residência Pedagógica Universidade Federal da Bahia - PróReitoria de Ensino de Graduação (ufba.br)
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PIBIC - O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica
desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por
meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a
estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. A
cota de bolsas de (IC) é concedida diretamente às instituições,
estas são responsáveis pela seleção dos projetos dos
pesquisadores orientadores interessados em participar do
Programa. Os estudantes tornam-se bolsistas a partir da indicação dos orientadores.
São objetivos específicos do Programa:
• despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de
graduação;
• contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores;
• contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a
qualquer atividade profissional;
• estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação;
• contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
• contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pósgraduação.
• estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas
atividades científica, tecnológica e artístico-cultural;
• proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem
de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do
pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo
confronto direto com os problemas de pesquisa; e
• ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica.
Saiba mais acessando: https://pibic.ufba.br/pibic Tire suas duvidas através do email: pibic@ufba.br
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Formas de ingresso na UFBA
O ingresso nos cursos de graduação da Universidade Federal da Bahia pode se dar por
uma das seguintes maneiras:
• Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM/SISU: realizado anualmente pelo INEP.
• Concurso de Vagas Residuais: para aqueles que pretendem fazer transferência
interna ou externa, que já possuem diploma de nível superior ou que querem
realizar integração curricular (se ex-aluno da UFBA). Mais informações:
www.vagasresiduais.ufba.br.
• Estudante transferido ex-Offício: matrícula obrigatória de aluno, decorrente de
transferências de servidores públicos ou seus dependentes, em razão de mudança
do local do trabalho, no interesse da administração pública, e conforme a
legislação em vigor.
• Aluno Especial: para estudante de curso superior de outras instituições de ensino
superior, nacionais ou estrangeiras, ou para graduados dessas instituições ou da
própria UFBA, que deseje realizar estudos específicos.
• Aluno proveniente de intercâmbio: ao estudante credenciado por convênio com
instituições nacionais ou estrangeiras ou por convênio, intercâmbio ou acordo
cultural entre o Brasil e outros países. Informações sobre datas dos processos
seletivos encontram-se no Calendário Acadêmico.
Saiba mais acessando : https://ingresso.ufba.br/ Ou entrando em contato através
do e-mail: csor@ufba.br
Links importantes:
• Aplicativo Office Lens - Digitalização
Orientação de uso do aplicativo para digitalização de documentos a serem
encaminhados na pré-matrícula online.
• Requerimento Escolar - Perícia Médica
Orientação para preenchimento do requerimento escolar para agendamento da
perícia médica.
• Interposição de Recurso ao CAE
Orientação para preenchimento do requerimento escolar para interposição de
recurso ao CAE.
• Orientações SUPAC - Desistência de Curso / Aproveitamento de Estudos
/ Trancamento
Orientações para solicitação de desistência de Curso, aproveitamento de estudos
e trancamento de matrícula.
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Conheça a PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a A PROEXT - PróReitoria de Extensão
A extensão universitária é um tipo de experiência acadêmica que se desenvolve para
além da sala de aula, como uma experiência de produção de conhecimento e cultura,
baseada no convívio e interação com outros setores da sociedade, cujo contexto ou
situação possam ser transformados pela prática da troca de saberes e pela criação
conjunta de soluções, proposições e invenções voltadas para uma vida pública mais
plural, diversa, justa, afetiva e divertida para todos.
A PRPPG trabalha com as atividades acadêmicas de pós-graduação, pesquisa que serão
realizadas durante o semestre letivo.
Através dela você pode obter informações sobre:
• MESTRADO E DOUTORADO;
• DISCENTES ESPECIAIS;
• PROCESSO SELETIVO PARA DISCENTES REGULARES.
A PROEXT - Pro-Reitoria de Extensão, desenvolve ações de:
• Categoria docente: Edital PAEXDoc Tessituras (custeio +bolsa estudantil) ; ACCS
Tessituras (custeio + bolsa estudantil); ACCS FORPOP Tessituras (custeio + bolsa
estudantil)
• Categoria técnico nível superior: Edital PAEXTec Tessituras ;
• Categoria estudante graduação (custeio e/ou bolsa) e pós-graduação (custeio):
Chamada de Experimentação Artística ; Chamada de Apoio à Organização de
Eventos ; Chamada de Apoio em TI para Eventos Remotos (inclui aulas) ; Chamada
de Apoio em TI para Difusão e Comunicação (inclui sites e acervos/arquivos
digitais)
Obs : em todos os apoios estudantis, incluiremos como possíveis proponentes, os que o
Regulamento da Extensão sempre admitiu e agora se faz importante explicitar : empresas
juniores, ligas, diretórios, e outras organizações acadêmicas estudantis.
Saiba mais : Link: http://www.propg.ufba.br/ e E-mail: propg@ufba.br
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NAMIR - Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados - PROEXT

O Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados é um projeto de extensão permanente de
caráter interdepartamental ligado a Pró- Reitoria de Extensão (PROEXT-UFBA). O seu
objetivo principal é a criação de uma rede interdisciplinar e interinstitucional promotora
e organizadora das condições efetivas de (re)inserção social e econômica, bem como de
garantia dos direitos humanos, buscando e ampliando medidas de assistência através de
ações articuladas para atender a população migrante e refugiada na Bahia.
Saiba mais acessando o site: https://namir.ufba.br

Ciência sem Fronteiras
Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira
por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço
conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da
Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –
, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O projeto prevê a
utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para discentes de graduação e pósgraduação para que estudem ou façam estágio no exterior com a finalidade de manter
contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação.
Quer participar entre em contatos através dos links:
Site: http://www.csf.ufba.br/
E-mail: csfbahia@ufba.br
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A SUPAC – A Superintendência de Administração
Acadêmica
A SUPAC é um órgão diretamente vinculado à
Reitoria, dirigida pelo Superintendente de
Administração Acadêmica, compete propor o
calendário acadêmico da Universidade, elaborar sua agenda acadêmica, prestar serviços
acadêmicos relacionados ao registro e documentação das atividades da Graduação e PósGraduação, bem como o gerenciamento das instalações e equipamentos de ensino de
uso compartilhado, em articulação com as Pró-Reitorias acadêmicas.
Ela é composta por:
• Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis - CARE
É um órgão vinculado diretamente à SUPAC. É responsável pelos registros e pela
emissão de documentos referentes à vida acadêmica dos estudantes dos cursos de
Graduação e de Pós-Graduação, tendo em sua composição seis Núcleos de
atendimento a demanda estudantil.
• Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica - NAGA
Tem a finalidade de intermediar o atendimento de pessoas, em casos especiais,
que necessitem de decisões da Coordenação; instruir, adequadamente, demandas
e processos para subsidiarem pronunciamentos da Coordenação; e apoiar a
Coordenação nos procedimentos que precedem as ações relativas a
reconhecimento e revalidação de diplomas.
• Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE
Tem a finalidade de receber todo e qualquer requerimento de estudante;
protocolar os documentos e proceder ao seu devido encaminhamento aos órgãos
competentes; comunicar decisões, respostas ou quaisquer outras ocorrências
relativas à atividade acadêmica; prestar atendimento e informações acerca de
processos e procedimentos acadêmicos.
• Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação – NAREG
O NAREG é responsável pela matrícula de aluno especial de graduação, processar
registros estudantis relacionados a transferências e intercâmbios; orientar público
interno e externo à UFBA quanto a registros estudantis à luz das normas da UFBA;
manter atualizados os registros acadêmicos relativos à vida acadêmica, a exemplo
de trancamentos e dispensas de disciplinas, quando provocado pelos Colegiados
de curso; e emitir documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes, a
exemplo de Histórico Escolar oficial e diversos atestados.
• Núcleo de Integralização Curricular – NIC
Tem como finalidade validar situação de integralização curricular no histórico
escolar do estudante e registrar no SIAC a forma de saída para expedição de
diploma e emitir documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes;
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• Núcleo de Admissão e de Registros da Pós-Graduação – NAREP
Tem a finalidade de coordenar a realização das matrículas; processar as
transferências e as adaptações; elaborar instruções referentes às matérias de sua
competência; manter atualizados os registros acadêmicos relativos à vida
acadêmica dos estudantes; proceder à avaliação curricular para fins de expedição
de diploma; e emitir documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes de
pós-graduação.
• Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados – NEDIC
Tem a finalidade de emitir os diplomas e certificados dos cursos de graduação, pósgraduação, dos títulos honoríficos e das atividades de extensão; registrar os
diplomas e certificados dos cursos de graduação e de pós-graduação expedidos
pela UFBA e por outras instituições de ensino superior, nacionais e estrangeiras,
na forma da Lei; e manter a guarda e conservação dos livros de registros de
diplomas e certificados.
• Núcleo de Arquivo – NARQ
Tem a finalidade de arquivar e manter a documentação referente à vida acadêmica
de estudantes e egressos.
No site da SUPAC você vai encontrar informações importantes para a sua vida acadêmica,
por isso é fundamental que você conheça o site. Lá você vai encontrar o MENU DO
ALUNO e suas subdivisões
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluno;
Calendário Acadêmico;
Orientações Acadêmicas;
Admissão de Discentes;
Matrícula;
Guia do Aluno;
Cursos Intensivos;
Transferência ex-Ofício;
Revalidação de Diplomas;
Mobilidade Acadêmica;
Ciências sem Fronteiras;
Legislação;
Serviços Acadêmicos/Boletos;
Inscrição - Componentes Curriculares;
Orientação;
Guia de Matrícula.

Tudo isso listado acima
https://supac.ufba.br/aluno

você

vai
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encontrar

acessando

o

link

:

Anote esses outros links também que vão facilitar a sua vida acadêmica seguem alguns
links importantes:
• Orientações sobre matricula - https://supac.ufba.br/orientacao-1
• Matrícula WEB - https://siac.ufba.br/SiacWWW//Welcome.do
• Calendário Acadêmcio - https://supac.ufba.br/calendario-academico-0
Atente que alguns serviços ao aluno já podem ser realizados remotamente, são eles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoção do Nome Social;
Aproveitamento de Estudos da Graduação e Pós-Graduação;
Atestados de Matrícula; Regularidade Acadêmica; Provável Concluinte;
Percentual Cursado; Previsão de Conclusão de Curso;
Atualização Cadastral;
Consulta de Processos;
Desistência Definitiva de curso de Graduação e Pós-Graduação;
Dilatação do Tempo Máximo para Conclusão do Curso;
Histórico Escolar de Graduação e Pós-Graduação;
Reembolso de Taxas;
Trancamento por Motivo de Saúde;
Trancamento Total ou Parcial de Graduação e Pós-Graduação;

Basta acessar o nosso site (https://supac.ufba.br/) e seguir as “Orientações para
Solicitação de Serviços”.

Não vacile o site da SUPAC vai ser ser “best friend for ever” a partir de agora.
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Visite e acompanhe os cursos da SEAD – A Superintendência de Educação a
Distância
A SEAD é um órgão executivo vinculado à Reitoria
com competência para desenvolver, coordenar,
supervisionar, assessorar e prestar suporte técnico
à execução de atividades na área de Educação a
Distância (EAD) estabelecidas no âmbito da Universidade ou desenvolvidas em parceria
com outras instituições.
Suas atribuições são:
• Implementar a Política de EAD da UFBA aprovada pelo CONSUNI;
• Promover o desenvolvimento de cursos e atividades de EAD na UFBA
• Fomentar o desenvolvimento e a inserção de novas tecnologias nos cursos
presenciais da UFBA, em parceria com a Superintendência de Tecnologia da
Informação – STI;
• Promover a integração de mídias (TV, rádio, cinema) para o aprimoramento do
material didático dos cursos da UFBA;
• Fomentar a criação de laboratórios de ensino para preparação e aprimoramento
de material didático;
• Designar comitês de assessoria para o planejamento e o aprimoramento de
material didático para EAD.
A SEAD atende a professores, tutores, equipes de produção de mídias, suporte técnico e
gestores que estarão na linha de frente dos cursos em EAD, assegurando os referenciais
de qualidade da Educação a Distância.
A SEAD e possui vínculos com o sistema UAB - Universidade Aberta do Brasil. A UAB é um
sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior bem
como facilitar o ingresso à educação para as camadas da população que têm dificuldade
de acesso ao ambiente acadêmico universitário. Sua principal ferramenta facilitadora a
metodologia de ensino EaD (Educação a Distância), bem como apoia pesquisas em
modalidades inovadoras de ensino superior em TICs (Tecnologias de Informação e
Comunicação). A SEAD assume a responsabilidade de gerir determinado curso em certo
município por meio dos polos de apoio presencial, enquanto a UAB assegura o fomento
de determinadas ações de modo a garantir o bom funcionamento dos cursos.
Conheça um pouco mais da SEAD acessando sua página: https://sead.ufba.br/
Uma boa dica e conhecer a carta de serviços da SEAD que você pode acessar lá
através do site ou copiando e colando esse endereço no seu navegador:
https://sead.ufba.br/sites/sead.ufba.br/files/carta_servicos-sead-s_c.pdf
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Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA)
Todas bibliotecas do Sistema Universitário de
Bibliotecas (SIBI/UFBA) estão acessíveis a
qualquer aluno devidamente regulado e
matriculado na UFBA. As bibliotecas realizam
empréstimos, mas fique sempre atento aos
prazos para não ser multado por não entregar o
livro na data correta. Lembre-se que outros podem estar precisando do mesmo livro que
você está em mãos. Aqui nesse material você poderá encontrar todas as bibliotecas da
UFBA.
Veja o item Bibliotecas mais acima e localize a mais próxima de você. Ou se
preferir acesse Sistema Universitário de Bibliotecas | Universidade Federal da Bahia
(ufba.br)
UFBA em Movimento
É um portal e lá estão
agregadas
informações
essenciais para a boa realização
das atividades acadêmicas de
ensino, pesquisa e extensão, de
forma não presencial. O portal foi construído para que a comunidade da UFBA tenha
acesso aos procedimentos necessários para o desenvolvimento de atividades com uso de
meios digitais. Também é um espaço de diálogo, num movimento contínuo de reflexão e
construção de saberes em época tão desafiadora. A UFBA está, assim, movimente-se
acesse: UFBA em Movimento .
Webinário - A série de webinários tem o objetivo de
mobilizar estudantes, professores, técnicos e terceirizados. O
evento online promove diálogo sobre temas relacionados ao
cotidiano acadêmico, com rodas de conversa e participação
da comunidade. A primeira temporada traz vários episódios.
Transmissão pelas nossas redes sociais
Facebook: https://www.facebook.com/universidadefederaldabahiaempauta
Youtube TV UFBA: https://www.youtube.com/channel/UCWZaC30pP5Jap7MBxKaUTIQ

São abertos ao público em geral, portanto, não será disponibilizado certificado de
participação. Os Webinários não têm controle de frequência.
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Você precisa conhecer a PROAE - Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) concentra seus esforços em otimizar os
recursos destinados a garantir a permanência de estudantes de graduação em situação
de risco social e realizar o enfrentamento à perpetuação das desigualdades. Ela vai ser a
sua base de apoio nas ações de assistência, portanto é fundamental que você conheça o
que a PROAE pode fazer por você.
Abaixo listamos as das atividades e os e-mails de acesso aos serviços oferecidos
pela PROAE.

Assuntos gerais da Coordenação de Ações
Afirmativas, Educação e Diversidade (CAAED)

caaed2019@gmail.com

Benefícios e Acompanhamento pedagógico

cpae-proae@ufba.br

Compras

compras.proae@ufba.br

Creche da UFBA

creche@ufba.br

Listagem

listagem.proae@ufba.br

Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com
Necessidades Educacionais Especiais (NAPE)

nape@ufba.br

Núcleo de Atenção à Saúde Integral do Estudante
(NASIE)

nucleodesaude@ufba.br

Núcleo dos Restaurantes Universitários

nru@ufba.br

Programa Bolsa Permanência (PBP) e outras
questões relativas a estudantes indígenas e
quilombolas

permanenciamec@ufba.br

Projetos Especiais

projetosespeciais@ufba.br

Programa Estudante Convênio-Graduação (PEC-G) pecg@ufba.br
Programas Permanecer e Sankofa

sisper@ufba.br

Renovação de Benefícios

renovacaoproae@ufba.br

Serviço de Residências Universitárias

proae-residencias@ufba.br

Serviço Social

servicosocialproae@ufba.br

Gabinete da Pró-Reitoria

proae@ufba.br

Saiba mais acessando: https://proae.ufba.br/
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BuzUFBA
Você como estudante da UFBA ou como qualquer ser vivo, tem pleno direito a consumir
os serviços do Buzufba! Basta você estar disposto a sentir na pele o conceito de uma
sardinha enlatada. Portanto, caso você seja uma pessoa que curte muito o calor humano,
é altamente recomendado um passeio nesse meio de transporte magnífico e
revolucionário! O Buzufba é um projeto que dispõe 6 roteiros, nomeados bem
criativamente: A, B1, B2, B3, B4 e B5, que passam por campi da UFBA.

Para ficar mais informado a respeito do projeto, recomendamos ficar de olho na
página do Buzufba no facebook e no App Buzufba disponível para Android.
Se ligue no Roteiro e nas Rotas. Não vacile com os horários!
Pra
ver
esse
material
inteiro
clique
no
link
https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/rota_buzufba_-_2022.1__completo.pdf
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abaixo:

Residências Universitárias
Como ação de assistência estudantil, a Residência Universitária da UFBA é gestada pela
Proae/UFBA. As Residências Universitárias da UFBA, em Salvador/Ba, são distribuídas em
4 complexos de moradias estrategicamente localizas ao redor dos Campis da
Universidade:
•

Residência Universitária n.º 01 – Avenida Sete de Setembro, nº 2382 – Corredor
da Vitória. CEP: 40080-001. Salvador/Ba.

•

Residência Universitária n.º 02 – Largo da Vitória, 66 – Vitória. CEP: 40081-305.
Salvador/Ba.

•

Residência Universitária n.º 03 – Rua Barão de Loreto, n°. 21/28, Graça. CEP:
40150-270. Salvador/Ba.

•

Residência Universitária Estudante Frederico Perez Rodrigues Lima – Avenida
Anita Garibaldi, 1207; CEP: 40170130. Salvador/ Ba.

A programa de Residência Universitária, atualmente é organizada de forma que se tem a
capacidade de atender aproximadamente 400 (quatrocentos) estudantes. O perfil de
seleção dos residentes, cuja análise ocorre a cada início do semestre letivo é direcionado
para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, devidamente
matriculados em um dos cursos presenciais de graduação da UFBA na cidade de Salvador,
e que prioritariamente sejam domiciliados/as no interior do estado da Bahia ou em
outros estados da Federação.
O tempo de permanência no SRU é equivalente até ao tempo máximo do
curso indicado pelo respectivo código do Projeto Político-Pedagógico definido pela PróReitoria de Graduação – PROGRAD da UFBA. Durante o tempo de permanência, o/a
residente é assistido pelo auxílio café da manhã, serviço de alimentação (almoço e jantar
no Restaurante Universitário), disponibilidade itinerária nas proximidades das
Residências do fornecimento de ônibus gratuito através do BuzUFBA, bem como o
atendimento psicossocial, a gestão de saúde e orientação pedagógica aos residentes.
Se você se encaixa no perfil dos estudantes que atento ao site da PROAE a cada
início de semestre, mas lembre-se apenas discentes em situação de vulnerabilidade e
que venham do interior podem se candidatar as vagas na residência universitária. Veja
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil | Universidade Federal da
Bahia (ufba.br) ou copie e cole no seu navagador o endereço: https://proae.ufba.br/
Fique antenado com os colegas sobre a agenda de festas e eventos que acontecem
nas Ru´s. Se ligue no site http://www.residencia.ufba.br/
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Restaurantes Universitários - RU e Pontos de distribuição de refeições
O Restaurante Universitário Manoel José de Carvalho (RU Ondina) oferece um total de
1.350 refeições diárias. Seu atendimento é prioritariamente destinado a estudantes
beneficiários dos auxílios PROAE, mas o RU também estará aberto ao público pagante.
Todo o cardápio é elaborado pelo núcleo de
segurança alimentar da Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE),
que também atua como fiscal do contrato
entre a UFBA e empresa vencedora da
licitação. Critérios de composição de
alimentos, modos de preparação, coloração e
a necessidade alimentar da faixa etária são
considerados na elaboração do menu, explica
a equipe do núcleo, formada por quatro
nutricionistas e dois técnicos em nutrição.
O almoço será servido das 12:00h às 14:00h (750 refeições) e o jantar das 17:00h
às18:30h (600 refeições). Os preços são bem acessíveis além de ser um polo de
integração dos discentes. Anote o endereço do RU: Av. Milton Santos, 967 - Ondina,
Salvador - BA, 40170-110. Campus de Ondina. A oferta de novas vagas para o serviço de
alimentação ocorrerá no semestre 2022.2, condicionada à disponibilidade orçamentária.
Casos excepcionais de manutenção auxílio serão objeto de posterior avaliação. Os
estudantes interessados devem acompanhar a publicação do edital em
www.proae.ufba.br
Se ligue por causa da pandemia: bolsistas não precisarão apresentar comprovante
de vacinação, pois este documento já foi apresentado no ato da renovação das bolsas.
Já estudantes pagantes deverão apresentar o comprovante de vacinação ao acessar o
restaurante – oportunamente, será feito um cadastro prévio desses estudantes, a fim
de facilitar a identificação dos mesmos.
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Restaurante Universitário de São Lázaro
Existe outro ponto de distribuição de refeições no campus de São Lázaro totalmente sem
custos para os alunos bolsistas que optaram junto à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e
Assistência Estudantil (PROAE), por receber este benefício no campus do São Lázaro.
O RU de São Lázaro, funciona de segunda a sexta-feira, abrindo para o almoço das 11 às
14h e para o jantar das 18 às 20h. Aos finais
de semana e feriados, o restaurante de São
Lázaro não está aberto. Os bolsistas
poderão fazer as refeições em outros
pontos de distribuição de alimentos, em
que
já
estavam
cadastrados
anteriormente,
seguindo
a
opção
registrada na PROAE.
O RU tem
contribuído para a permanência dos
estudantes no campus, reduzindo os
deslocamentos e aumentando a segurança
e bem-estar da comunidade UFBA em São
Lázaro. Além disso, constitui-se como um novo espaço de convivência, já que estudantes,
professores e técnicos das unidades do São Lázaro não tinham uma área comum para
integração. Anote o endereço: Largo de São Lázaro, 197 - Federação, Salvador - BA,
40210-909, Telefone: (71) 3283-7072.
Ponto de Distribuição da Vitória: O casarão da Residência Universitária 1 da UFBA, no
Corredor da Vitória teve o seu antigo restaurante substituído por um ponto de
distribuição de refeições, ampliado e localizado nas áreas das antigas edículas da
residência, que, quando em funcionamento normal, serve cerca de 600 refeições por dia
para residentes e estudantes da UFBA. Geralmente funciona de segunda à domingo das
11h às 14h para almoço e das 17h às 19h para jantar.
Ponto de Distribuição de Refeições da UFBA – Vitória da Conquista - a estrutura do
ponto de distribuição de refeições que atende a comunidade universitária do IMS Instituto Multidisciplinar em Saúde - Universidade Federal da Bahia - Campus Anísio
Teixeira.
saiba mais sobre acessando os benefícios do IMS/CAT-UFBA, acessando o site:
https://coae.ims.ufba.br/acoae
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Creche UFBA
A Creche UFBA, foi fundada em 19/09/1983, a partir da demanda inicial de estudantes e
funcionários(as) da instituição que reivindicavam um espaço seguro e de qualidade onde
pudessem deixar seus(as) filhos(as) enquanto estudavam e/ou trabalhavam. Contamos
com uma equipe multiprofissional composta por: docentes, enfermeiras, psicólogas,
assistente social, coordenação pedagógica e coordenação administrativa, que atendem
as demandas da Creche junto às famílias, crianças e público externo. Atualmente, a
Creche UFBA é uma unidade vinculada a Pró-reitora de Assistência Estudantil e Ações
Afirmativas da UFBA (PROAE).
Os objetivos da Creche UFBA são:
• Realizar trabalho de excelência envolvendo ensino, pesquisa e extensão em
Educação Infantil;
• Promover o respeito aos direitos da criança, respeitando o disposto no Estatuto da
Criança e do Adolescente e ao já estabelecido nos Critérios para Atendimento em
Creches que respeite os Direitos Fundamentais da Criança;
• Cooperar com o processo de formação de profissionais de diversas áreas do
conhecimento no campo da Educação Infantil, através da criação, coordenação e
manutenção de estágios, projetos de pesquisa e de extensão, cursos, congressos,
encontros e similares;
• Contribuir para a construção de metodologias e abordagens inovadoras na área da
educação infantil;
• Desenvolver projetos e procedimentos que visem estimular uma dinâmica
participativa entre profissionais, crianças e famílias no âmbito da Creche;
• Promover eventos educativos e culturais;
• Trabalhar em parcerias com outros setores da sociedade, através de instrumentos
específicos, de acordo com as finalidades e objetivos da Creche UFBA.
Para o uso dos serviços da Creche é necessário participar da seleção através de Edital
publicado semestralmente, no site da PROAE através do endereço:
https://proae.ufba.br/pt-br/editais-de-creche. Nele estarão todos os documentos
necessários bem como os demais requisitos para participar da seleção. Caso tenha
interesse, no site tem todas as explicações necessárias.
Horário de funcionamento: De Segunda a Sexta-Feira das 07:00 às 18:00h
Localização: Rua Padre Feijó nº 52, Canela - Salvador - Ba
Cep: 41110-170
Telefone: (71) 3283-7765 ou 3283-7776
E-mail: creche@ufba.br
Site (URL): https://proae.ufba.br
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Saiba mais sobre a Assessoria Internacional
Em resumo a assessoria internacional é caracterizada por graus diversos de relações
internacionais, através do estabelecimento de alianças sólidas e frutíferas com
instituições congêneres, institutos e centros de pesquisa, a Universidade Federal da Bahia
entende a cooperação internacional como um elemento importante para ampliar e
melhor cumprir a sua missão social na contemporaneidade.
Por intermédio de sua Assessoria Internacional, a UFBA facilita, igualmente, o acesso às
oportunidades de mobilidade acadêmica de sua comunidade, para Instituições de Ensino
e Pesquisa, no exterior, com as quais mantém Acordos de Cooperação Acadêmica
Internacional. Para tal, a AAI, prospecta e promove convênios de cooperação, que
objetivam formalizar os intercâmbios discente, docente e estágios para pessoal técnicoadministrativo e/ou o desenvolvimento de outras atividades de natureza técnicocientífica, em concordância com as leis e instruções normativas a que se submetem cada
uma das instituições conveniadas.
Seus objetivos são:
• Induzir e promover a internacionalização discente, docente e técnica com
instituições estrangeiras, através de intercâmbios, cursos, eventos, bolsas de
estudos, estágios (remunerados ou não);
• Viabilizar, em parceria com outros setores da Universidade, a concretização de
acordos de cooperação bilaterais ou multilaterais com instituições estrangeiras;
• Prospectar, implementar e acompanhar acordos, convênios e programas
interuniversitários internacionais;
• Gerenciar programas de intercâmbio acadêmico UFBA/universidades no exterior e
universidades no exterior/UFBA;
• Divulgar oportunidades acadêmicas internacionais junto à comunidade interna e
externa da UFBA;
• Realizar missões em instituições estrangeiras de ensino superior e de pesquisa;
• Recepcionar missões de instituições do exterior em visita à UFBA.
Quer se inteirar mais sobre isso veja a página da assessoria https://aai.ufba.br/pt-br
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Psicossocial - Rede de Proteção Psicossocial da UFBA

A Rede de atenção Psicossocial da Universidade Federal da Bahia se constitui em uma
articulação entre os diversos serviços, projetos, programas e ações para atendimento das
demandas provindas da comunidade universitária: discentes, servidores (docentes e
técnicos administrativos), trabalhadores terceirizados. O seu objetivo principal é
potencializar recursos e unir esforços, possibilitando um acolhimento e atendimento
mais qualificado, bem como a criação de novas propostas para o enfrentamento das
demandas psicossociais provenientes da comunidade universitária.
Ações conjuntas da Rede vão ser organizadas através de atividades que abordem
aspectos como: saúde mental, prevenção, fortalecimento de vínculos comunitários,
direitos dos cidadãos, colaboração com projetos e coletividades que interagem
politicamente com a vida universitária.
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Integrantes da Rede de Proteção Psicossocial
• Pró-Reitoria de desenvolvimento de Pessoas - PRODEP (Coordenação);
• Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil - PROAE (Vicecoordenação);
• Ouvidoria Geral da Reitoria;
• Instituto de Psicologia;
• Psiu - Programa de Saúde Mental e Bem Estar;
• Serviço Médico Universitário Rubens Brasil – SMURB;
• Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional – SUPAD.
Para entrar em contato com a Coordenação da Rede de Proteção Psicossocial,
encaminhar e-mail para: protecaopsicossocial@ufba.br
Para mais informações sobre os serviços e parceiros da Rede, clique abaixo:
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/apresentacao
_rede_att_0.pdf
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PSIU - Plantão de Acolhimento da UFBA
Fala que eu te escuto. É exatamente assim que funciona
o Plantão de Acolhimento do Programa PsiU –
Universidade, Saúde Mental e Bem-estar da
Universidade Federal da Bahia, voltado para a escuta de
questões pontuais que causam angústia e tensões aos
membros – estudantes, professores e técnicoadministrativos – da comunidade universitária. O
serviço é aberto a todos os integrantes da UFBA, de
forma desburocratizada, sem a necessidade de marcações, inscrição ou cadastro e com
o objetivo de acolher inquietações ligadas à vida acadêmica, à própria casa, ao
deslocamento ou outros temas que estejam perturbando a vida do indivíduo.
Desde o início de sua atividade o plantão de acolhimento, instalado nas dependências da
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), no campus da
Federação, não oferece tratamento de saúde mental, mas acolhe demandas relacionadas
à solidão, insegurança e até situações mais preocupantes envolvendo pessoas que têm
uma ideação suicidária ou um passado de depressão importante. O serviço que nasceu
a partir de uma atividade de extensão, criada para psicólogos já formados, disponibiliza
acolhimento desburocratizado sem necessidade de agendamento. É importante quando
se tem uma ansiedade, um pensamento suicidário, ter alguém que possa atender
naquele momento, ou no dia seguinte, mas não dá para esperar por muito tempo, é esse
o suporte que o PSIU oferece à todos que procuram atendimento.
O serviço funciona durante o período letivo do semestre e nas férias das atividades
acadêmicas, sendo que a procura é muito mais baixa nesse período. Além do plantão de
acolhimento, as conversas acontecem também via aplicativo de mensagem instantânea.
Grande parte das interações acontece nas plataformas digitais como o Facebook,
Instagram e Whats App (71) 99911- 2828.
Plantão de Acolhimento do PsiU/UFBA
Como: Atendimento de acolhimento gratuito para estudantes e servidores da Fiocruz
Bahia, sem necessidade de marcação.
Horário de atendimento: Segundas, terças, quintas e sextas, das 09h às 17h, e na quartafeira, das 09h às 12h.
Localização: sede da PROAE, Rua Caetano Moura, 140 – Federação.
Telefone: (71) 99911- 2828
(whatsApp), Facebook e Instagram.
E-mail: proae@ufba.br
Site: https://psiuacolhimento.com.br/aboutUs
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Netiqueta
Todo ambiente social possui regras explícitas e implícitas de comportamento, que visam
propiciar a boa convivência entre as pessoas que nele se relacionam. Em um ambiente
virtual, caso exista algum componente que por ventura seja ofertado em maneira virtual,
tal condição não é diferente. ‘Netiqueta’, termo que deriva de uma contração da
expressão inglesa ‘Network Ettiquete.’ Isto é, ‘etiqueta na Net’, é um conjunto de boas
maneiras e normas gerais de comportamento recomendadas para uma boa comunicação
virtual. Assim, destacamos algumas condutas e cuidados essenciais à manutenção de um
ambiente virtual amistoso e ético.
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Ao participar de qualquer tipo de comunicação/interação no ambiente virtual,
inicie-a cumprimentando a pessoa com quem você deseja interagir.
Não esqueça de encerrar sua mensagem de maneira cordial, comunicando a sua
saída do canal de comunicação e digitando o seu nome.
Para aumentar a eficiência/eficácia na sua comunicação com as instâncias de
apoio, suporte e orientação, informe, de maneira simples e específica, o seu nome,
o curso, a turma e a sua demanda.
Seja claro na exposição do conteúdo, para que os seus interlocutores tenham
compreensão da sua mensagem.
Faça sempre uma revisão antes de enviar ou publicar uma mensagem, pois assim
você reduz/evita erros sintáticos e semânticos, garantindo um texto mais fidedigno
ao que você deseja comunicar.
Seja participativo e compartilhe o seu conhecimento, bem como suas dúvidas, com
professores/as e colegas/as. Lembre-se de que a participação e a interação
também fazem parte dos processos avaliativos.
Busque compreender a funcionalidade de cada um dos canais de comunicação da
plataforma de ensino não presencial que estiver utilizando, por meio dos manuais
e do suporte técnico disponibilizados.
Lembre-se que o nosso ambiente virtual de aprendizagem é um espaço
pedagógico. Portanto, evite a divulgação de quaisquer propagandas comerciais,
religiosa ou política.
Quando ativar o seu microfone ou sua câmera em videoconferências, gravação de
vídeos ou aulas online, fique atento para ruídos, para a forma como se veste e para
o movimento no ambiente, para que sua intimidade não seja exposta,
indevidamente.
Esteja atento à legibilidade do seu texto. Utilize tamanhos e cores de fonte que
facilitem a leitura do que você escreve.
Evite utilizar texto totalmente em letras maiúsculas, pois no meio virtual isso
significa ‘falar alto’ ou ‘gritar’.
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•

•
•

•
•
•

•

Para dar destaque a algum ponto específico, utilize ‘negrito’ ou ‘asterisco’,
procurando usar o ‘itálico’ para palavras estrangeiras e o ‘sublinhado’ para indicar
links.
Evite gírias e palavrões.
Utilize emotícones para representar emoções e estado de espírito. Cuidado com o
exagero desse recurso, pois pode poluir e dificultar a compreensão do que você
busca comunicar.
Busque responder sempre o que lhe foi perguntado, pois a comunicação se cria e
mantém por essas trocas (perguntas e respostas).
Sempre que citar normas, autores, documentos ou sites da web, não esqueça de
explicitar a fonte consultada (de onde você tirou a citação).
Esteja atento às questões relacionadas a direito autoral, direito a imagem e
propriedade intelectual, previstas em lei federal, cujas infrações são passíveis a
penalidades criminais.
Faça as leituras indicadas pelos professore, pesquise, seja colaborativo e proativo.
Aja com ética, respeito e cordialidade.
Adote postura similar também em sala de aula, seja participativo!

Normas, Regulamentos, Cartilhas e Comitês
Disponibilizamos nesse espaço as orientações, resoluções e
instruções normativas que disciplinam as atividades na UFBA
durante o período de realização de atividades acadêmicas.
Conheça um pouco mais sobre elas acessando os links abaixo:
Cartilha de Biossegurança | UFBA em Movimento
Normas, Regulamentos, Cartilhas e Comitês | UFBA em
Movimento
Não deixe de ler a Cartilha de Biossegurança.
O Plano de Biossegurança aqui apresentado segue o que
determina a Resolução do Conselho Universitário - CONSUNI No. 07 de 12 de novembro
de 2021, notadamente o que consta do parágrafo 8º do artigo 1º, em que se faz
referência à Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME No. 9 OBJETIVO 90/2021, e em
conformidade com o que se estabelece nos artigos 2º e 3º da Resolução, no que concerne
à prevenção da COVID-19. Os considerandos da Resolução 07/2021, diante da atual
situação, constituem as bases para a retomada gradual e segura das atividades
presenciais na Universidade, reconhecendo que “a vida universitária é essencialmente
presencia
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UFBA em Números
A PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento,
disponibiliza todos os anos essa publicação que traz os principais
indicadores sobre a Universidade Federal da Bahia.
“Indicadores ajudam-nos a ver as condições atuais da universidade e
seus desafios, mostrando com clareza a importância e a dimensão da
UFBA, tanto em sua ligação com nossa sociedade e por seus
resultados acadêmicos, quanto como um espaço de acolhimento em
assistência estudantil”, ressalta o reitor João Carlos Salles.
Em formato simples e de fácil compreensão para o leitor o UFBA em
números mostra tudo que foi realizado, executado e planejado
durante o ano na UFBA e ainda destaca em post it dados que merecem destaque pela
sua importância com contexto da universidade.
Visite e conheça mais do UFBA em Números
https://proplan.ufba.br/estatisticas/ufba-em-numeros

acessando

o

site

:

UFBA Ilustrado
A PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento,
disponibiliza a cada quadriênio o relatório ilustrado. Ele evidência os
números e demais indicadores mostra o crescimento consistente,
tanto sob o aspecto quantitativo como sob o qualitativo. Sua forma
de apresentação diferenciada foca no aspecto visual, mostrando em
imagens os resultados da Universidade Federal da Bahia nos últimos
04 anos. A primeira edição foi criada nas comemorações do
aniversário de 70 anos da faculdade.

Visite e conheça mais do UFBA Ilustrado
_relatorio_ilustrado_2014_2017.pdf (ufba.br)
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acessando

o

site

especial_-
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PRODEP
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de
Pessoas (PRODEP) tem como objetivos
principais:
• Gerir, orientar, organizar e executar ações e atividades relativas administração de
pessoal;
• Propor, elaborar, orientar e acompanhar a aplicação da legislação interna e
externa e as instruções de procedimento relativas aos direitos e deveres dos
servidores;
• Planejar estrategicamente o dimensionamento, a distribuição e a adequação do
quadro de servidores técnico-administrativo da Universidade;
• Planejar, articular, coordenar, acompanhar e viabilizar a admissão de servidores;
• Propor, planejar, articular, implementar e gerenciar programas e projetos voltados
para desenvolvimento e a capacitação das pessoas / servidores da UFBA,
articulados e integrados com a gestão de desempenho e a obtenção da eficácia
dos processos de trabalho, visando a consecução dos objetivos institucionais.
Organograma da PRODEP

Retirado do site: http://www.cgp.ufba.br/estrutura.asp

Dê uma especial atenção a dois itens que fazem parte do site que são:
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Use o site https://www.prodep.ufba.br/ sempre que precisar tirar dúvidas a respeito de
sua vida profissional.
Lá é possível encontrar informações sobre informações sobre concursos públicos para
servidores DOCENTES e TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS da Universidade Federal da Bahia,
através do link: https://concursos.ufba.br/
Assim como os dados sobre os sistemas coorporativos que farão parte da sua rotina de
trabalho através do link: https://www.prodep.ufba.br/catalogodesistemas
Caso precise se dirigir ao PRODEP sua localização é:
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Pav. 7 e 8 - Campus Universitário – Ondina
CEP: 40.170-115 - Salvador/Ba.
Tel: (71)3283 - 6396 / 6417
E-mail: prodep@ufba.br
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CAT – Central de Atendimento - PRODEP
A CAT prestar atendimento presencial às pessoas com interesses vinculados à área de
gestão de pessoas. Além disso encaminha aos núcleos competentes as situações que
dependem de parecer técnico e presta informações sobre o andamento de processos
relativos à comunidade interna UFBA.
O
serviço
tem
um
sistema
de
https://horamarcada.ufba.br/HoraMarcada/

hora

mascada

on

line:

Ou se preferir o atendimento presencial – CAT.
Onde fica:
End: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Pav. 7 e 8 - Campus Universitário – Ondina
CEP: 40.170-115 - Salvador/Ba
Tel: (71) 98726-4128
E-mail: prodep@ufba.br
Capacitar UFBA - NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO – PRODEP
A seguir são descritos os conceitos básicos pertinentes à capacitação, que norteiam todo
o trabalho desenvolvido nesta área na UFBA. Estes conceitos foram extraídos da
legislação, que se encontra também publicada nesta página.
• Aperfeiçoamento: processo de aprendizagem, baseado em ações de ensinoaprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a
formação profissional do servidor, com o objetivo de torná-lo apto a desenvolver
suas atividades, tendo em vista as inovações conceituais, metodológicas e
tecnológicas.
• Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais
por meio do desenvolvimento de competências individuais.
• Desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os conhecimentos, as
capacidades e habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho
funcional no cumprimento dos objetivos institucionais.
• Educação Formal: educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio
de instituições públicas ou privadas, nos diferentes níveis da educação brasileira,
entendidos como educação básica e educação superior.
• Escolas de Governo: são consideradas escolas de governo as instituições
destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento de servidores
públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional.
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• Eventos de Capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em
serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e
congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam
aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
• Gestão por Competência: gestão da capacitação orientada para o
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos
objetivos da instituição.
• Qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal,
por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista
o planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira.
• Treinamento: Considera-se treinamento regularmente instituído qualquer ação de
capacitação contemplada no art. 2o, inciso III do Decreto 5.707/2006.
Onde fica:
End: Av. Adhemar de Barros s/n, Pav.08 - Campus Universitário de Ondina
CEP: 40.170.110 Salvador-Bahia
Tel: 3283-6409 / 6407
E-mail: nucap@ufba.br
NQVT - Núcleo de qualidade de vida no trabalho - Ações de Valorização e Integração
de Trabalhadores da UFBA - PRODEP
Resumidamente o NQVT tem o papel de desenvolver ações de valorização e integração
de trabalhadores ativos e aposentados desta Universidade.
Através de suas competências o núcleo de qualidade de vida no trabalho vem
desenvolvendo os seguintes projetos junto a comunidade UFBA
1. Programa de Acolhimento e Acompanhamento ao Servidor UFBA (PAAS)
Objetivo Geral: Acolher e acompanhar os servidores visando despertar e fortalecer
o sentimento de pertença, apoiando seu processo de desenvolvimento e
integração durante sua permanência na UFBA.
2. Programa de Qualidade de Vida no Trabalho
Objetivo Geral: Estruturar as ações de qualidade de vida no trabalho para a UFBA
visando contribuir com a melhoria do bem-estar dos trabalhadores.
3. Projetos Bem Viver
O Projeto Bem Viver que vem sendo desenvolvido desde 2008 nas Unidades e
Órgãos da UFBA e faz parte da política de valorização dos servidores
institucionalizada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas concebida e
executada pelo Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho /Coordenação de
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Desenvolvimento Humano. Promove atividades como oficinas teórico-vivenciais
palestras e grupos de discussão conforme a demanda nas Unidades/Órgãos da
UFBA.
Objetivo Geral: Fortalecer e integrar ações orientadas à melhoria de qualidade de
vida no trabalho do servidor com impactos no desenvolvimento institucional.
Projeto Planejando seu Futuro
4. O Projeto “Planejando seu futuro”
Fundamentado na Política Nacional do Idoso, amparado pela Constituição Federal
(Art. 230) e regulamentado pela Lei 8842 de 04/01/94, e, institucionalizado na
Universidade Federal da Bahia desde 2005.
Objetivo geral: Proporcionar aos servidores subsídios para o momento da
aposentadoria e a estruturação de um novo projeto de vida, com novas formas de
realização profissional e satisfação pessoal.
Maiores informações podem ser encontradas no site: https://qualivida.ufba.br/.
Guia do Servidor
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, elaborou um guia de boas vindas ao novo
servidor, vale a pena a leitura, apreciação e reflexões sobre o que significa ser servidor
público numa Universidade Pública Federal Brasileira.
Leia mais acessando: https://prodep.ufba.br/guia-servidorufba
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STI
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)
é o órgão estratégico da Universidade Federal da
Bahia para o planejamento das ações e políticas da
área da informática. Para o cumprimento das suas
atribuições são compostas 5 coordenações,
conforme organograma aprovado no regimento da
UFBA. As atribuições específicas são descritas detalhadamente, no âmbito de cada
coordenação.
As atribuições da STI são definidas em regimento aprovado pelo Conselho Universitário
em maio de 2013.
Missão
• Prover soluções inovadoras de Tecnologia da Informação e da Comunicação para
a comunidade universitária, atuando de forma socialmente integrada e
comprometida, em consonância com a missão da universidade. Atuar com
eficiência e eficácia administrativa e tecnológica, sendo um centro de referência
em TIC na UFBA e na sociedade.
Visão
• Tornar-se um centro de referência em TIC na UFBA e na sociedade com eficiência
e eficácia administrativa e tecnológica, observando os princípios de valorização
humana, inovação tecnológica, excelência de atendimento e compromisso social.
Propósitos
• Assessorar e contribuir para a construção e efetivação das políticas e do
planejamento estratégico de Tecnologia da Informação e da Comunicação da
UFBA;
• Planejar, liderar e apoiar os processos de implantação de Tecnologia da Informação
e da Comunicação na UFBA;
• Prospectar novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, visando a sua
aplicação para o desenvolvimento acadêmico, administrativo, técnico e científico
da UFBA;
• Gerenciar e executar o planejamento, especificação, desenvolvimento,
implantação, operação e a manutenção de serviços, sistemas de informação e
infraestrutura de Tecnologia da Informação e da Comunicação da UFBA;
• Assessorar a comunidade universitária na aplicação e utilização de novas soluções
integradas de Tecnologia da Informação e da Comunicação;
• Prestar serviços de atendimento e suporte à comunidade universitária para a plena
utilização dos recursos computacionais e de sistemas de informação da UFBA;
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• Desenvolver conhecimento tecnológico, através de projetos, convênios e
parcerias, na busca de soluções inovadoras na área de Tecnologia da Informação e
da Comunicação, para melhoria da qualidade dos serviços prestados à UFBA;
• Identificar necessidades de capacitação técnica e gerencial na área de Tecnologia
da Informação e da Comunicação;
• Desenvolver ações e projetos de inclusão social, relacionados à Tecnologia da
Informação e da Comunicação, em consonância com os programas sociais da
UFBA.
Na página da STI existe um catalogo de serviços que vai orientar o bom andamento de
suas necessidades profissionais (vide imagem a baixo)

Saiba mais acessando ao link: https://www.sti.ufba.br/catalogo-servicos
Onde fica:
STI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UFBA
End: Avenida Milton Santos, s/n - Campus de Ondina
CEP 40.170-110
Salvador-Bahia
Tel: 3283-6124
Site: https://www.sti.ufba.br/
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UFBASIM
Com o objetivo de modernizar os processos e sistemas informatizados que permeiam as
diversas áreas da universidade, a Administração Central da UFBA inaugura o Programa
UFBA SIM (Sistemas Integrados e Modernos), através da implantação de quatro Sistemas
Integrados de Gestão (SIG's) que contemplam um conjunto de funcionalidades e
fornecem maior agilidade e confiabilidade no acesso às informações pela comunidade
acadêmica.
Esse conjunto de sistemas tem função de administrar informações e procedimentos de
diferentes áreas, como recursos humanos, patrimônio, administrativo e acadêmico,
dentre outras, propiciando a integração dessas informações, de forma que as mesmas
possam ser manipuladas e gerenciadas de maneira eficiente e segura. Dentre os sistemas
priorizados pela Administração Central da UFBA para implantação, estão: SIGAA, SIGRH,
SIPAC e SIGAdmin.

Para o seu desenvolvimento, o
Programa UFBA SIM conta com uma
equipe multidisciplinar composta
por: analistas de tecnologia,
jornalistas, analistas de processos,
designer gráfico, entre outros. Estes
profissionais trabalharão em sintonia
para promover a comunicação
institucional do Programa, ministrar
treinamentos, realizar suporte aos
usuários dos sistemas e discussão
com a comunidade sobre a legislação
da universidade.
Desse modo, o UFBA SIM visa alcançar maior agilidade nos atendimentos aos discentes,
permitir maior mobilidade dos professores para exercício da sua função, revisar e
otimizar os processos administrativos e ampliar o acesso às informações dos sistemas por
parte de toda a comunidade acadêmica. Com isso, reduzindo o tempo gasto com as
atividades operacionais, a Universidade poderá direcionar ainda mais os esforços para
atingir seus objetivos de excelência acadêmica e compromisso social.
Saiba mais acessando o site: https://ufbasim.ufba.br/
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SMURB – Serviço Médico Universitário Rubens Brasil
O Smurb é uma unidade do Sistema
Universitário de Saúde (Siunis) da
UFBA encarregada de formular,
implementar, executar e monitorar as
ações da saúde, de prevenção de
agravos à saúde, de vigilância em
saúde e segurança no trabalho. o SMURB é uma unidade de atendimento ambulatorial
eletivo, ou seja, é uma unidade para atendimento de casos que podem aguardar
agendamento com horário marcado. Portanto, não é possível atendimentos de
servidores e estudantes em situação de urgência ou emergência.
O que é a NUSAT?
A equipe do setor Núcleo de Saúde do Trabalhador do SMURB tem como objetivos
principais a promoção e proteção da saúde do servidor da UFBA, tanto no plano
individual, como de modo coletivo e ambiental. Como rotina de atendimento médico
relacionado a saúde ocupacional temos consultas, avaliações e acompanhamentos de
servidores, inclusive servidores com restrição laboral, afastados por licença-saúde, vítima
de acidente de trabalho.
Se precisar acessar seus serviços, o e-mail para contato é nusat.smurb@ufba.br.
Através do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal (SIASS) – ou
seja, da perícia federal oficial em saúde – , o SMURB promove ações médicas e/ou
odontológicas com o objetivo de avaliar, com instrumentos e atividades periciais, o
estado de saúde do servidor e a necessidade de afastamentos para tratamento da sua
própria saúde ou para acompanhamento da saúde de familiares, além de avaliação
pericial para fins de benefícios previstos por normativas federais para o servidor público.
Compete ainda à equipe de peritos do SMURB a avaliação em saúde de candidatas/os ao
ingresso na UFBA por meio do Sisu para pessoas com deficiência (Sisu/PCD).
Em relação ao atendimento na unidade SIASS/SMURB/UFBA, ou seja, na Unidade Pericial
do SMURB, o contato sobre assuntos periciais, o e-mail é marcarpericia@ufba.br .

Saiba mais acessando o site: http://www.smurb.ufba.br/ .
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Manual de Procedimentos
Para facilitar os trabalhos foi criado um manual
de procedimentos operacionais que foram
elaborados pela coordenação da CGP e
receberam os ajustes pertinentes à SUPAD e ao
Comitê Executor do UFBAPEN no que se refere ao processo eletrônico. Os detalhes de
cada procedimento operacional e seus respectivos assuntos CONARQ habilitados para
tramitação eletrônica estão disponíveis e poderão ser acessados por meio do portal de
manuais: http://www.supad.ufba.br/manual-procedimentos . Na página, basta clicar na
aba do órgão desejado e escolher o procedimento a ser visualizado.
A SUPAD, vinculada à Reitoria, insere-se no esforço da Universidade Federal da Bahia
de aprimorar os seus processos de gestão, tornando-os objeto de continua avaliação,
base para identificar avanços, barreiras e desafios que devem ser superados para que a
missão institucional seja, cada vez mais, cumprida com elevados padrões de qualidade.
Não deixe de consultar essa página quando tiver dúvida para realizar algum
procedimento. Lembramos que a equipe da STI também disponibilizou um conjunto de
orientações sobre a utilização do SIPAC. Essas orientações estão disponíveis nos
seguintes links:
• Guia prático do UFBAPEN
• Como "abrir processo" no SIPAC
• Como adicionar documentos ao processo no SIPAC
Como criar documentos digitais no SIPAC (Documentos avulsos, criados eletronicamente
no SIPAC fora de um processo. Ex: atas de colegiado, departamento, ofícios).
• Dúvidas, correções ou sugestões em relação aos procedimentos, deverão ser
encaminhadas à SUPAD: desenvolvimento@ufba.br
• Dúvidas especificamente relacionadas ao SIPAC, deverão ser direcionadas
para: helpdesk@ufba.br
• Demais questões relacionadas ao UFBAPEN, poderão ser direcionadas para seu
canal de comunicação: ufbapen@ufba.br.
SUPAD - Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional
End.: Rua Barão de Jeremoabo, s/n Pav. 04 - Ondina CEP: 40.170-117 - Salvador/Ba
Tel: (71)3283-6474/6481
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Unidade/Órgão: SAJU – Serviço de Apoio Jurídico - UFBA
O Serviço de Apoio Jurídico da Bahia (SAJU - Bahia) é o projeto de extensão permanente mais
antigo da UFBA, tendo sido fundado em 1963 por estudantes da Faculdade de Direito. Hoje o
projeto engloba mais de 100 discentes e é o maior da Universidade, inclusive, sua importância
foi reconhecida pelo recebimento do prêmio Destaque em Extensão concedido por esta
Universidade no ano de 1999.
Atualmente, o SAJU-Ba engloba dois núcleos de trabalho – o Núcleo de Assistência, que faz
acompanhamento judicial e extrajudicial com atendimento individualizado de hipossuficientes;
e o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular (NAJUP), que trabalha com demandas coletivas, com
ênfase na educação jurídica popular e acompanhamento e auxílio na formação política e
jurídica de comunidades.

Descrição do serviço
Assistência: acompanhamento de demandas processuais individuais em matérias de Direito,
com exceção das áreas Penal e Trabalhista. Assessoria: trabalho, na perspectiva da educação
popular, com Movimentos Sociais de Luta pela Terra e Luta por Moradia, tais como,
respectivamente, o CETA – Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e
Quilombolas – e o MSTB – Movimento dos Sem-Teto da Bahia.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço:
Comunidade externa e Comunidade UFBA.
Documentos e informações necessárias para acessar o serviço:
• Requisitos: impossibilidade de arcar, individualmente, com despesas processuais.
• Documentos: cédula de identidade, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante
de Renda.
Informações necessárias: relato da problemática que dará, ou não, ensejo a um processo

Como acessar o serviço?
Horário de atendimento: Segunda e Sexta, das 14 às 17h; terça e Quarta, das 14 às 17h e das
18:30 às 20:30h; Quinta, das 18:30 às 20:30h
E-mail: sajubahia@gmail.com
Telefone: (071) 3283-9050
Endereço: Faculdade de Direito da UFBA, s/n, Rua da Paz, Graça - Salvador - BA, 40231-300

Site: http://www.sajubahia.blogspot.com/
Links Importantes:
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Unidade/Órgão - Assistência Contábil – NAF UFBA
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - UFBA em parceria com a Receita Federal do Brasil

Descrição do serviço
Prestação de assistência contábil e fiscal gratuíta para pessoas de menor poder aquisitivo.
Os serviços são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de CNPJ;
Emissão de DARF;
Consulta Restituição;
Declaração anual de MEI;
Certidão de Regularidade Fiscal;
Alteração e regulação de CPF;
Declarações e retificações de IRPF;
Parcelamento de dívidas da RFB e da PGFN.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Interna e Comunidade UFBA.

Como acessar o serviço?
Telefone: (71) 3283-8782
E-mail: naf.ufba@gmail.com ou jvicente@ufba.br
Endereço: Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n
Vale do Canela/ CEP 40.110-100 Salvador/Bahia

Site : www.contabeis.ufba.br
Links Importantes:
Facebook: https://www.facebook.com/naffcc.salvador/?ref=page_internal
Instagram: https://www.instagram.com/nafufba/
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Unidade/Órgão: Assessoria para Assuntos Internacionais – AAI UFBA
Caracterizada por graus diversos de relações internacionais, através do estabelecimento de
alianças sólidas e frutíferas com instituições congêneres, institutos e centros de pesquisa, a
Universidade Federal da Bahia entende a cooperação internacional como um elemento
importante para ampliar e melhor cumprir a sua missão social na contemporaneidade.
A Assessoria Internacional entende que entre os múltiplos aspectos da interação internacional
desenvolvida pela UFBA, tem o centro externo como: tradição acadêmica, consolidação na
pesquisa e pode contribuir para o desenvolvimento do setor com o qual interage em nossa
universidade. O AAI e a contribuição que a UFBA pode dar para induzir a capacitação e a
pesquisa com universidades e centros que necessitam destas parcerias para construir e/ou
melhor desenvolver suas capacidades e habilidades.

Descrição do serviço:
A AAI promove as relações acadêmico-científicas da UFBA com instituições e organismos
internacionais, visando a prospectar, desenvolver e implementar convênios de cooperação,
projetos e mobilidade interuniversitários, assessorando os corpos docente, discente, técnico e
órgãos administrativos.
Objetivos da Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA
• Induzir e promover a internacionalização discente, docente e técnica com instituições
estrangeiras, através de intercâmbios, cursos, eventos, bolsas de estudos, estágios
(remunerados ou não);
• Viabilizar, em parceria com outros setores da Universidade, a concretização de acordos
de cooperação bilaterais ou multilaterais com instituições estrangeiras;
• Prospectar, implementar e acompanhar acordos, convênios e programas
interuniversitários internacionais;
• Gerenciar programas de intercâmbio acadêmico UFBA/universidades no exterior e
universidades no exterior/UFBA;
• Divulgar oportunidades acadêmicas internacionais junto à comunidade interna e
externa da UFBA;
• Realizar missões em instituições estrangeiras de ensino superior e de pesquisa;
• Recepcionar missões de instituições do exterior em visita à UFBA.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Interna e Externa.

Como acessar o serviço?
Endereço: Rua Augusto Viana, s/n, Salvador - Bahia - Brasil - Cep: 40110-909
Horário de atendimento: de Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 17:00hs
E-mail: aai@ufba.br
Telefones: (71)3283-7025 /7067 /7064 /7068 /7030

Site: https://aai.ufba.br
Links importantes:
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Unidade/Órgão: CURIAR - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo
- UFBA
O Curiar, assim como os demais escritórios modelos, segue as orientações do POEMA - Projeto
de Orientação Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo. As demandas buscam uma
integração entre ensino, pesquisa e extensão, entendendo está conexão como trade básica da
formação na universidade.
A procura pelo CURIAR, no início, teve a FAUFBA como espaço de conexão, atuando junto a
comunidades vizinhas, e depois também por redes sociais e outros meios de comunicação. As
ações realizadas são articuladas por meio de movimentos sociais e associações de moradores,
garantindo o princípio da participação e a construção coletiva das propostas.

Descrição do serviço
Programa de Extensão Permanente que disponibiliza serviço gratuito de assessoria/ assistência
técnica em arquitetura e urbanismo (e áreas correlatas) para coletivos e comunidades que não
dispõem de recursos financeiros para a contratação de profissionais.
Internamente, o Curiar é dividido em três grupos de trabalho: Administra, Comunica e
Estrutura. Em relação as demandas externas, são criados grupos de trabalho (GTs) de acordo
com cada processo e com as disponibilidades dos membros do Curiar.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Externa e Interna.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço:
Cada caso será atendido de forma personalizada e adequada a necessidade dos requerentes.
O trabalho realizado pelo Escritório Modelo Curiar caracteriza-se por parcerias com
instituições, coletivos, espaços comunitários e movimentos sociais e se realiza enquanto
projeto de extensão. Neste sentido, não se adequa à uma prestação de serviço convencional,
mas no estabelecimento de parceria de trabalhos cujos cronogramas são desenvolvidos e
pactuados junto aos parceiros e podem envolver reuniões, participações, formações,
elaboração de propostas que se realizam em temporalidades variadas, discriminadas em
projetos de extensão específicos elaborados à partir do interesse de ambas as partes

Como acessar o serviço:
Endereço: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA - Rua Caetano Moura, 121,
Federação, CEP: 40210-905, Salvador- Bahia
Telefone: +55 (71) 3283-5882/5883 Fax: +55 (71) 3283-5889
E-mail: arqufba@ufba.br ou curiar.faufba@gmail.com
Dias da Semana e horário de atendimento: de Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 18:00h.

Site:

http://www.curiar.arq.ufba.br/

Links Importantes:
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Unidade/Órgão:

A Edufba - Editora da Universidade Federal da Bahia promove e difunde as produções
científicas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), realizando tanto a publicação de trabalhos
originais, quanto a reedição de obras clássicas, sob aprovação do Conselho Editorial.
Em 1959, por meio do Departamento Cultural, a UFBA publicou a revista Universitas, o Jornal
da Universidade e diversas coleções. Em 1968, com a reforma universitária, esse departamento
foi extinto e dois anos depois criou-se o Programa de Textos Didáticos, com a missão de
publicar textos encaminhados pelos departamentos de ensino para auxiliar estudantes nos
diversos cursos. Em 1971, inaugurou-se formalmente o Centro Editorial e Didático, englobando
as atividades do extinto Departamento Cultural, o Programa de Textos Didáticos e o Núcleo de
Recursos Audiovisuais, passando a funcionar de fato com essa estrutura a partir de 1972.
Após dois anos, já funcionava em prédio próprio e agregou também a pequena Gráfica
Universitária. Em 1991, o Conselho Universitário aprovou a proposta de transformação do
Centro Editorial e Didático em Editora Universitária, o que se concretizou em 26 de abril de
1993. Em 1997, a EDUFBA passou a funcionar com a estrutura atual, distinta da Gráfica da
UFBA, buscando a cada dia consolidar uma política editorial que privilegia a qualidade do seu
produto.

Descrição do serviço
Objetivos
São objetivos institucionais da EDUFBA:
• Estimular o hábito da leitura
• Propagar conhecimentos, saberes e práticas
• Promover e divulgar os estudos e as pesquisas realizadas na Universidade
• Contribuir para a difusão do conhecimento nas mais diversas áreas
• Publicar originais aprovados pelo seu Conselho Editorial;
• Propor convênios ou acordos visando a publicações em forma de coedições e de
parcerias;
• Auscultar e promover a demanda de publicações científicas, técnicas e profissionais
(CTP);
• Desenvolver coleções em diferentes gêneros e formatos, que atendam às
necessidades da comunidade científica;
• Atender demanda particular de autoras(es) independentes.
Política editorial
A EDUFBA prioriza os seguintes tipos de publicação:
• Livros resultantes de teses de doutorado e dissertações de mestrado;
• Livros de apoio ao ensino de graduação, a exemplo dos que compõem a Coleção Sala
de Aula e a Coleção Manuais;
• Coleções temáticas, a exemplo da Bahia de Todos e Coleção Nordestina;
• Coletâneas relacionadas às linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação da
UFBA;
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•

Cadernos temáticos em forma impressa e digital.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Atende às demandas das comunidades acadêmica e científica da Universidade por meio do
desenvolvimento de coleções novas e da ampliação de coleções tradicionais. Além disso, firma
convênios e acordos com outras organizações para realizar algumas produções. A EDUFBA
também executa trabalhos por demanda particular, a partir do interesse de autoras e autores
independentes.
Veja como publicar seu material pela EDUFBA acessando:
https://edufba.ufba.br/como-publicar

Como acessar o serviço?
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo s/n – Campus de Ondina
CEP: 40170-115 Salvador – Bahia – Brasil
Telefone: +55 (71) 3283-6160 | Fax: +55 (71) 3283-6164.
E-mail: edufba@ufba.br

Site:

https://edufba.ufba.br/

Links importantes:
https://www.facebook.com/EditoradaUniversidadeFederaldaBahia
https://www.instagram.com/edufba/
Catálogo de livros publicados: https://edufba.ufba.br/livros-publicados/catalogo
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O Estatuto e o Regimento Geral da UFBA, revistos em 2010 pelo Conselho Universitário,
criaram os órgãos estruturantes, entre eles o Sistema Universitário de Bibliotecas – SIBI
– subordinado à Reitoria, com a finalidade de articular, coordenar, promover,
superintender e fiscalizar o funcionamento sistêmico das bibliotecas da UFBA. Visa
promover o acesso e uso da informação, contribuindo para o desenvolvimento do ensino,
da pesquisa, da criação, da inovação e da extensão.
Tais decisões modificam a Resolução Nº 03/2009 do CONSUNI, que criou o Sistema de
Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI/UFBA), na condição de Órgão
Suplementar. Na altura, foi assim pensado para conduzir de forma coordenada o
desenvolvimento das atividades fins das bibliotecas da UFBA, concretizando a
reivindicação da categoria bibliotecária, ao entender que as bibliotecas tratadas de forma
sistêmica fortalecem a missão de promover e disseminar o acesso à informação, em
apoio àquelas atividades já referidas.
A consolidação do SIBI favorece à comunidade UFBA compartilhando recursos
informacionais, na medida em que é responsável pelos serviços de aquisição de acervo,
tratamento da informação e normatização de serviços centralizados e,
consequentemente, padronizados, facilitando o acesso ao acervo geral da Universidade,
a consulta e o empréstimo entre as bibliotecas. O acervo eletrônico adquirido é outro
avanço que se destaca na contemporaneidade e que o Sistema acompanha.
Assim, o conjunto documental da UFBA, formado de bens materiais e imateriais,
custodiado pelo SIBI, é organizado, divulgado, disponibilizado, e preservado através das
bases de dados administradas ou desenvolvidas pelo Sistema Universitário de Bibliotecas
– SIBI/UFBA, permitindo avanços na pesquisa, na criação e na inovação, contribuindo
para conquistas nas áreas sócio culturais, na ciência e tecnologia.
Nossa Missão
• Promover e disseminar o acesso à informação, apoiando as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e inovação da comunidade universitária.
Quer saber mais ? Acesse a página: https://sibi.ufba.br
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Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa - BURMC
Campus Universitário de Ondina
Instituto de Letras, Faculdade de Comunicação, Instituto de Humanidades,
Artes e Ciências, Instituto de Biologia, Faculdade de Farmácia, Escola de
Medicina Veterinária, Escola de Dança, além de coleções especiais.
End.: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, CEP.: 40170-115, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-6045 - E-mail: bibmacedocosta@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 07:30h às 21:00h
Sábados e Domingos - 08:00h às 16:00h – Sala de Leitura (térreo) e Seção de
Empréstimo (1º andar)

Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim de Pinho - BUS
Campus Universitário Canela
Faculdade de Medicina da Bahia, Faculdade de Odontologia, Escola de
Enfermagem, Escola de Nutrição, Instituto de Ciências da Saúde, Instituto
de Saúde Coletiva
End.: Rua Basílio da Gama s/n, Canela, CEP.: 40110-907, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-8830 / 8838 / 8841 / 8843 - E-mail: busdirecao@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 07h às 21h / Sábado 08h às 16h

Biblioteca Universitária Prof. Isaías Alves - FFCH
Campus Federação / São Lázaro
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Instituto de Psicologia
End.: Estrada de São Lázaro, 197, Federação, CEP.: 40.210-630, Salvador,
BA.
Tel.: (71)3283-6438 - E-mail: buffch@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 8h às 17h

Biblioteca Universitária Bernadeth Sinay Neves da Escola Politécnica
Campus Federação / São Lázaro
Escola Politécnica
End.: Rua Aristides Novis, 2, Federação, 7º andar - CEP: 40.210-630,
Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-9714/ 9715 /9716 - E-mail: bieng@ufba.br / Website
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 8h às 21h / Sábado 8h às 12h
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Biblioteca Universitária de Ciências e Tecnologias Professor Omar Catunda
Campus Universitário de Ondina
Instituto de Matemática, Instituto de Física, Instituto de Química e
Instituto de Geociências
End.: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, CEP.: 40170-290, Salvador, BA.
Tel.:(71) 3283-6052 - E-mail:bibcientec@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta feira - 7h às 19h

Biblioteca Anísio Teixeira da Faculdade de Educação
Campus Universitário Canela
Faculdade de Educação
End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, CEP.: 40110-100, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-7255/7256 –
E-mail: bieduagende@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 8h às 21:45 h

Biblioteca da Escola de Administração
Campus Universitário Canela
Escola de Administração
End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, CEP.: 40110-100, Salvador, BA.
Tel.: 3283-7336 / 3283- 7337 - E-mail: bibadm@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 07h30 às 19h30

Biblioteca da Escola de Música
Campus Universitário Canela
Escola de Música
End.: Rua Basílio da Gama, s/n, Salvador, BA. CEP.: 40160-060,
Tel.: (71)3283-7909/7910 - E-mail: bibmus@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira -.07h às 19h
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Biblioteca da Faculdade de Economia
Praça da Piedade
Faculdade de Economia
End.: Praça da Piedade, 6, Piedade, 4º andar, CEP.: 40070-010, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-7587 / 7585 - E-mail: fce-bibl@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 7h às 20h

Biblioteca de Arquitetura
Campus Federação
Faculdade de Arquitetura
End.: Rua Caetano Moura, 121, Térreo, Federação, CEP.: 40.210-905.
Salvador, BA
Tel.: (71)3283-5888 - E-mail: bibarq@ufba.br - Instagram: @bibfaufba
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 8h às 21h

Biblioteca do Instituto de Ciência da Informação
Campus Universitário Canela
Instituto de Ciência da Informação
End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, CEP.: 40110-100, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-7746/7745/7757 - Fax: (71)3336-6174 –
E-mail: bibici@ufba.br - Website
Horário de funcionamento: segunda a sexta - 8h às 19h

Biblioteca Nelson de Araújo da Escola de Teatro
Atualmente, a Biblioteca da Escola de Teatro passa por reforma em suas
instalações e o seu acervo encontra-se disponível na Biblioteca
Universitária Reitor Macedo Costa, no Campus de Ondina.
End.: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, CEP.: 40170-115, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-6045 - E-mail: bibmacedocosta@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 07:30h às 21:00h
Sábados e Domingos - 08:00h às 16:00h – Sala de Leitura (térreo) e Seção
de Empréstimo (1º andar)
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Biblioteca Sofia Olszewski Filha da Escola de Belas Artes
Campus Universitário Canela
Escola de Belas Artes
End.: Av. Araújo Pinho, 212, CEP.: 40110-150, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-7932 - E-mails: bibeba@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 8h às 19h

Biblioteca Teixeira de Freitas da Faculdade de Direito
Campus Universitário Canela
Faculdade de Direito
End.: Rua da Paz, s/n, 3º andar, Graça, CEP.: 40150-140 Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-9059 - E-mail: bidir@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta feira - 8h às 22h e sábado 8h
às 13h

Biblioteca Prof. José Bernardo Cordeiro Filho - Faculdade de Ciências Contábeis
Campus Canela
Faculdade de Ciências Contábeis
Endereço: Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n - Vale do Canela. CEP 40.110903 – Salvador/Bahia
Telefone: (71) 3283-8771 –
E-mail: bibcontabeis@ufba.br - Instagram: @bibcontabeis
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 8h às 21h
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Bibliotecas Universitárias Setoriais
Biblioteca do Campus Universitário Anísio Teixeira
Campus Vitória da Conquista
Instituto Multidisciplinar em Saúde
End.: Rua Rio de Contas, 58, Candeias, CEP.: 45029-094, Vitória da
Conquista, BA.
Tel.: (77) 3429-2721 - E-mail: bcat@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 7h às 19h

Biblioteca do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação
Campus Universitário de Camaçari
Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação
End.: Rua do Telegrafo, s/n, 1º andar, Teatro da Cidade do Saber - Camaçari
CEP.: 42809-000
Tel.:(71) 3644-9838 / 9846 - E-mail: biblioteca.icti@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta feira - 8h às 17h

Bibliotecas Universitárias Especiais
Coordenação Lugares de Memória
Campus de Ondina
Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa
End.: Rua Barão de Jeremoabo, s/n , 3º pavimento - Coordenação Lugares
de Memória
E-mail: lugaresdememoria@ufba.br
• Leia mais sobre Coordenação Lugares de Memória

Biblioteca do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas – CETAD
Campus Universitário Canela
Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas - CETAD
End.: Rua Pedro Lessa, 123, Canela, CEP.: 40.110-050, Salvador, BA.
Tel.: (71) 3283-7184/7180 - E-mail: bibliotecacetad@hotmail.com
Horário de funcionamento: segunda a sexta - 8h às 12h / 14h às 17h

•

Leia mais sobre Biblioteca do Centro de Estudos e Terapia do
Abuso de Drogas – CETAD
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Biblioteca do Museu de Arte Sacra
Museu de Arte Sacra da UFBA
End.:Rua do Sodré, 276, Dois de Julho, CEP.: 40060-240, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-5604 - E-mail: bibmas@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta - 11h30 às 17h
•
Leia mais sobre Biblioteca do Museu de Arte Sacra

Biblioteca no Centro de Estudo Afro-Oriental – CEAO
Largo 2 de Julho
Centro de Estudo Afro-Oriental
End.: Praça General Inocêncio Galvão, 42, Largo 2 de Julho, CEP.: 40.060055, Salvador, BA.
Tel.: (71)3283-5515 - E-mail: biceao@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira - 9h às 18h
•

Leia mais sobre Biblioteca no Centro de Estudo Afro-Oriental –

CEAO

Bibliotheca Gonçalo Moniz – Memória da Saúde Brasileira
Largo do Terreiro de Jesus
Faculdade de Medicina da Bahia
End.: Praça XV de Novembro, s/n, Largo do Terreiro de Jesus, Centro
Histórico de Salvador.
Tel.: (71)3283-5575 - E-mail: bibgm@ufba.br - Website
Horário de Funcionamento: segunda a sexta - 7h às 19h
Horário para pesquisa no acervo: segunda a sexta - 9h às 17h
•

Leia mais sobre Bibliotheca Gonçalo Moniz – Memória da
Saúde Brasileira

Biblioteca Creche Ufba
Creche UFBA
R. Padre Feijó, 52 - Canela, CEP: 41110-170, Salvador, BA.
Tel.: 3283-7767 - E-mail: jaquelines@ufba.br
Horário de funcionamento: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira das
8h às 14h /
Terça-feira e quinta-feira das 11h as 18h
•
Leia mais Biblioteca Creche Ufba | Sistema Universitário de
Bibliotecas
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ACERVO ONLINE
O Sistema Universitário de Bibliotecas já disponibiliza para a comunidade
acadêmica da UFBA os seguintes materiais online:
Catálogo Pergamum
Possui todos os livros digitais adquiridos pelas Bibliotecas da UFBA
- http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php
Livros Digitais
•

•
•

Coleção de Ebooks nas áreas de Saúde, Matemática, Estatística, Ciência
da Computação e Física - https://sibi.ufba.br/livros-digitais-assinadospela-ufba
Coleção
de
Ebooks
da
EDUFBA
- https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/91
Levantamento de títulos em acesso aberto por área de conhecimento
- http://www.sibi.ufba.br/livros-digitais-em-acesso-aberto

Periódicos Online
•
•
•

Portal de Periódicos da UFBA - https://portalseer.ufba.br/
Portal Capes - http://www.periodicos.capes.gov.br/
Coleção de Periódicos Editora Springer disponível no Portal da Capes das
áreas de Medicina e Saúde Pública, Ciências da Natureza, Engenharia e
Matemática - https://sibi.ufba.br/livros-digitais-assinados-pela-ufba

Bases de Dados
Levantamento de Bases de dados e Bibliotecas virtuais em acesso aberto por
área de conhecimento - https://sibi.ufba.br/bases-de-dados-de-acesso-aberto
Repositórios Digitais
Repositório Institucional da UFBA - contém os Ebooks da EDUFBA, Teses,
Dissertações, Artigos entre outros tipos de materiais online
- https://repositorio.ufba.br/
Levantamento de Repositórios Institucionais das Universidades Federais e
Repositórios temáticos - http://www.sibi.ufba.br/acervo-online
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Doação de Material Bibliográfico
Orientações para doações. Sua doação é bem-vinda!
Observe as orientações para a avaliação dos materiais a serem doados.
O que aceitamos?
• livros técnicos, científicos, acadêmicos;
• periódicos (revistas científicas).
O que não aceitamos?
• obras com rasuras;
• obras danificadas;
• obras obtidas na Internet sem autorização do autor;
• revistas, folhetos, panfletos e jornais de circulação com;
• fotocópias.
O que avaliamos?
• condições físicas do material;
• relevância para a comunidade acadêmica.
O que acontece com a doação?
Após a avaliação, os materiais selecionados são incorporados ao acervo ou
utilizados em projetos promovidos pela Biblioteca.
Os materiais não selecionados, conforme critérios de seleção do Setor de
Doação, são encaminhados para outras instituições/projetos.
Como realizar sua doação?
1. leve as obras até a Portaria da Biblioteca Universitária Reitor Macedo
Costa devidamente embaladas acompanhadas do Termo de
Doação (anexo).
Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail sibidoacao@ufba.br.
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Unidade/Órgão: EMUS - Curso de Extensão em Música
Escola de Música da Universidade Federal da Bahia foi fundada na gestão do Reitor Edgar
Santos, a partir de ideais que buscavam canalizar o potencial artístico da nossa terra. Ao longo
dos seus 40 anos, a Escola de Música tem se esforçado em criar meios para melhor capacitar o
profissional que está sendo formado pela nossa Unidade. O grau de abrangência dos
programas oferecidos e o grau de excelência do nosso corpo docente nos colocam entre os
centros de melhor qualificação no País.

Descrição do serviço:
Uma série de atividades, na sua maioria, eventos de extensão universitária, tem permeado os
mais variados segmentos da nossa sociedade. A Escola desenvolve programas desde a iniciação
infanto-juvenil, passando pelo Curso Básico, curso de Graduação e cursos de Pós-graduação
dispondo, como integrante de seu corpo docente, de um grupo de 10 doutores com titulação
oriunda de centros da mais alta qualificação.
Cursos de Extensão em Música – Projeto Cursos Livre de Música da EMUS

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço:
Comunidade Interna e Externa.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço:
Informações sobre os documentos necessários deverá ser feita diretamente com a secretária
do curso ou se preferir através do e- mail da Escola de Música da UFBA . O curso funciona em
regime de semestralidade e com possibilidade de gratuidade ou desconto.

Como acessar o serviço?
Dias da Semana e horário de atendimento:
De Segunda a Sexta-Feira das 07:00 às 20:00h. Sábados das 7:00 as 13h.
Email: emus@ufba.br
Telefone: (71) 3283 7885

Site:

https://www.extensao10.blogspot.com

Links importantes:

Escola de Música da UFBA - YouTube

Conheça o Laboratório de Ópera da EMUS - Atividade de extensão oferecido pela Escola de Música da
UFBA (Emus) e coordenado pela professora de canto lírico Dra. Flavia Albano de Lima, o Laboratório de Ópera
tem o objetivo de melhor capacitar os discentes de graduação, pós-graduação e extensão da Emus na
performance da ópera, além de almejar a popularização do gênero entre a comunidade. Os grupos de trabalho
são selecionados via edital, cujas produções são apresentadas de forma gratuita ao público. Os discentes
encontram-se semanalmente para aulas de preparação cênica e musical.

Saiba mais: Instagram: https://www.instagram.com/lab.opera.ufba/
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Unidade/Órgão Escola de Belas Artes – UFBA
A Escola de Belas Artes, criada em 1877 pelo pintor valenciano Miguel Navarro y Cañizares, foi
denominada Escola de Belas Artes da Bahia em 1891 e, em 1948, passou a integrar a
Universidade Federal da Bahia. Nestes mais de 140 anos de trajetória, a história da EBA
entrelaça-se com a memória cultural da Bahia. Tendo de início o nome de Academia de Belas
Artes da Bahia, passou a ser denominada de Escola de Belas Artes da Bahia, passou a ser
denominada de Escola de Belas Artes da Bahia, por força da reforma do ensino secundário e
superior da República de 1891, por Benjamin Constant.
No plano do ensino e da educação formal a Escola de Belas Artes tem tido um papel de
destaque. Milhares de jovens foram e são beneficiados pelos seus ensinamentos. A partir de
sua fundação a Escola mantinha um curso de Desenho, Pintura, Arquitetura e Música. Em 1918
o Conservatório de Música separou-se da EBA, transformando-se no Instituto de Música da
Bahia. Manteve também um Curso Primário, Curso de Francês, de Português, de Matemáticas
Elementares, de História Universal das Artes e de Ciências Físicas naturais, exigidos para as
matrículas nos cursos de Pintura, Escultura e Arquitetura. A Escola mantinha um curso anexo,
popedêutico, e um curso noturno para operários.

Descrição do serviço:
O curso preparatório de desenho para vestibular é ofertado sempre no segundo semestre,
duas vezes por semana, em um único turno. As datas para inscrições são sempre divulgadas no
site da EBA. O Curso Livre de Pintura é uma atividade de extensão permanente, cujo principal
objetivo é desenvolver o potencial prático, temático e criativo de pessoas interessadas na arte
da Pintura. Para tanto, disponibilizamos conhecimento técnico e prático das ferramentas
pictóricas, desde o lápis grafite, lápis de cor, pastel seco e óleo, aquarela, guache, tintas
acrílicas e óleo sobre tela a outros suportes.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço:
Comunidade Interna e Externa.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço: RG, CPF, taxa,
contatos pessoais.
O Curso de Pintura, dirigido a jovens proponentes de 14 a 80 anos, se desenvolve de abril a
novembro, com aulas, conduzidas por Artistas Instrutores selecionados, acontecendo sempre
nas manhãs das sextas-feiras, das 9h:00 as 12h:00.
Agendamento de informações pelo telefone: (71)3283-7919.

Como acessar o serviço?
Endereço: Rua Araújo Pinho, nº. 212 Canela, cep: 40110-150, Salvador-Bahia
Telefone: +55 (71) 3283-7917 | 7915 Fax: +55 (71) 3283-7916
E-mail: eba@ufba.br ou ebadept@ufba.br

Site: http://www.belasartes.ufba.br/cursos/
Links importantes:

Espaço do estudante: http://www.belasartes.ufba.br/espaco-do-

estudante/
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Unidade/Órgão - Instituto de Letras - NUPEL
O NÚCLEO PERMANENTE DE EXTENSÃO EM LETRAS (NUPEL) é o órgão responsável pela
coordenação, fomento, gerenciamento, apoio, acompanhamento e avaliação de ações de
extensão que se enquadrem nas diretrizes conceituais, políticas, educacionais e legais
estabelecidas pelo Estatuto, pelo Regimento Geral e pelo Regulamento de Extensão da UFBA.
E, diante disso, tem o dever de promover a articulação da extensão com o ensino e a pesquisa,
de forma indissociável, ampliando a relação entre a universidade e a sociedade.
Desde 2012, ano de sua implementação, o NUPEL tem se consolidado como espaço privilegiado
no qual estudantes da graduação e da pós-graduação stricto senso do Instituto de Letras
podem experimentar, muitas vezes pela primeira vez, a prática de ensino em sala de aula e da
tradução escrita. Elaboramos também alguns documentos que visam ao acompanhamento dos
professores e tradutores em formação, a exemplo de manuais de supervisão e orientações.

Descrição do serviço
São quatro os eixos de atuação do Núcleo Permanente de Extensão em Letras (NUPEL):
•
•
•

•

Eixo Formação Profissional Complementar - que visa ampliar a relação entre a
universidade e a sociedade através da prática assistida realizada exclusivamente por
estudantes do ILUFBA.
Eixo Educação Continuada - que visa oferecer cursos de aperfeiçoamento e
atualização em contextos de práticas de ensino/aprendizagem a professores da
Educação Básica.
Eixo Especialização - que visa ofertar cursos de aprimoramento teórico e prático sobre
temas específicos que envolvem a área de Letras e Linguística aos profissionais
interessados.
Eixo Serviços - que visa oferecer à comunidade externa e interna à UFBA serviços
relacionados à área de Letras.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Interna e Externa.
Horário de funcionamento da Secretaria: Segunda a sexta: das 09:00 às 20:00.
Sábado: das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço: Documentos
pessoais- RG, CPF e outros Pagamento da GRU referente ao período em curso; teste de
nivelamento.

Como acessar o serviço:
Endereço: Av. Ademar de Barros 147, Campus Universitário de Ondina. Salvador.-Bahia CEP:
40170-290
Telefones: (71) 32836346. |
E-mail: nupelilufba@gmail.com

Links Importantes: http://www.nupel.ufba.br/processo-matricula
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Unidade/Órgão: Escola de Teatro -UFBA
A Escola de Teatro é uma unidade de ensino da Universidade Federal da Bahia, a primeira
universidade brasileira a ofertar o ensino superior em artes cênicas. Hoje, na Escola são
ofertados 3 cursos de graduação: Artes Cênicas com Habilitação em Interpretação Teatral,
Artes Cênicas com Habilitação em Direção Teatral e a Licenciatura em Teatro. A história do
teatro baiano pode ser delimitada pelo antes e depois da criação da Escola de Teatro da
Universidade Federal da Bahia, em 1956. O trabalho de Martim Gonçalves com o grupo A Barca
(1956-1963) renovou a cena teatral com uma política de intercâmbio que transformou a Escola
numa referência para o ensino de teatro na América Latina e, atualmente, para o mundo.
Duas intenções norteiam as atividades da Escola de Teatro da UFBA: por um lado, a divulgação
da dramaturgia contemporânea, conquistando o interesse do grande público; por outro, a
implantação de um instituto-modelo onde se formam atores, diretores e professores com os
mais modernos métodos e técnicas. Essas características permitem a integração efetiva entre
a produção universitária e a vida cultural da comunidade. Por isso a Escola de Teatro da UFBA
é hoje, assim como no passado, um centro de referência e excelência da arte teatral no Brasil.

Descrição do serviço:
O Curso Livre de Teatro, criado em 1985, desenvolve anualmente oficinas de iniciação ao teatro
e de aperfeiçoamento para ator, realizando espetáculos teatrais durante o processo. Aberto a
qualquer interessado maior de 18 anos, o Curso Livre de Teatro é um campo de investigação
de propostas contemporâneas de linguagem cênica e representa uma oportunidade de
iniciação ao teatro para quem não possui experiência anterior e de aperfeiçoamento para os
atores amadores. Com aulas diárias de expressão corporal e vocal, artes visuais, interpretação,
canto e dramaturgia, atualmente, ele se encontra em sua 29ª edição.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço:
Comunidade Interna e Externa.

Como acessar o serviço?
Endereço: Av. Araújo Pinho, 292 - Canela, Salvador - BA, 40110-150
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 08 as 18h
E-mail: teatro@ufba.br
Telefone: 3283-7850/7851

Site:

http://www.teatro.ufba.br

Links Importantes:

http://teatro.ufba.br/extensao-e-pesquisa/curso-livre-de-teatro/
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Cursos Abertos na modalidade online
Cursos livres e abertos são cursos disponíveis no formato online para todas as pessoas que desejam conhecer
sobre diversos assuntos, de maneira flexível a qualquer momento e em qualquer lugar. O cursista conta com um
design multimídia e estuda através de hipertextos, tutoriais, vídeos, podcats, infográficos, etc., " neste sentido,
destacamos que ele é o protagonista do seu processo de aprendizagem". Esses cursos, também conhecidos pelo
termo inglês Massive Open Online Course (MOOC), possuem normalmente carga horária pequena, pois seu
objetivo é introduzir os participantes nos temas desenvolvidos ou atualizar algum conteúdo já estudado.
As avaliações são realizadas pelo próprio cursista, por meio de questionários ou quizzes, cabendo a ele o empenho
e a dedicação em seus estudos. Os certificados são emitidos automaticamente pelo AVA, quando o cursita
concluir as atividades e ao atingir os critérios de aprovação. Os cursos preparados pela SEAD propõem a
construção do conhecimento de forma autônoma, sem mediação pedagógica. São 5 cursos de atualização, com
carga horária média de 20h cada curso. Os cursos serão ministrados através do Moodle, e para ter acesso é
preciso ter conta nesse ambiente.
Avaliação da Aprendizagem
O curso desenvolve estudos sobre a avaliação da aprendizagem, no contexto da Educação on-line. Aborda
fundamento e práticas com o uso de dispositivos colaborativos para avaliação em ambientes virtuais de
aprendizagem.
O Moodle e suas Potencialidades
Este curso propõem uma imersão inicial no AVA Moodle (Recursos / Atividades), suas funcionalidades e
potencialidades pedagógicas.
Ambientes Virtuais de Aprendizagem – Outro Cotidiano de Saber
Este curso tem como objetivo o estudo dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, seus conceitos, bem como as
interfaces de conteúdo e comunicação que podem compor um ambiente virtual de aprendizagem e as
implicações das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação, as possibilidades educacionais
na cibercultura, o AVA como outro espaço de saber.
Práticas Pedagógicas em EaD
Este curso busca promover uma imersão inicial no universo das práticas pedagógicas para EaD, contextualizadas
com o cotidiano do professor e em busca do processo de comunicação educativa com as múltiplas tecnologias.
Docência Online
Este curso traz um diálogo sobre a docência online com questões e reflexões para que o educador possa
compreender os processos e rupturas da prática educativa em EaD.
Mídias Digitais e Educação online
Este curso aborda o uso pedagógico da radioweb, Podcasts, videoaulas e webconferências na educação online.
Estabelece um diálogo sobre o tema Educação e Rádio, contextualizando-o à emergência das Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação – TDIC e à Educação a distância online.
Oficina Didática sobre Planejamento de Ensino na Educação Online
Essa ação inicia-se com uma reflexão sobre a importância e as características do planejamento didático, no
contexto da educação online. Segue com discussões, em pequenos grupos de docentes UFBA, acerca dos seus
planos de ensino-aprendizagem para um processo de ressignificação deste, objetivo geral da oficina.
Saiba mais acessando o link Universidade Federal da Bahia: Acesso ao site (ufba.br)
Os Cursos Abertos serão certificados!
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O MAS/UFBA encontra-se consolidado e reconhecido como um
dos mais importantes museus no gênero nas Américas , não
somente pela sua rara e preciosa coleção de Arte sacra Cristã, mas
também por ela estar abrigada em um dos mais destacados
conjuntos arquitetônicos seiscentista brasileiro. Instalado no
antigo Convento de Santa Teresa, o Museu de Arte Sacra da UFBA
foi inaugurado em 10 de Agosto de 1959, pelo então Reitor da
Universidade Federal da Bahia, Edgar Santos. Foi assinado um convênio entre a Universidade e a Arquidiocese de
São Salvador pelo qual a Universidade obrigava-se a restaurar o conjunto arquitetônico com a assessoria e
supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O Museu de Arte Sacra nasce como o primeiro museu universitário da Bahia. Sua proposta desde a criação esteve
voltada não apenas à valorização patrimonial, mas a disseminação do conhecimento à sociedade, através de
cursos e pesquisas, servindo como instrumento de investigação científica.
A edificação com localização privilegiada, no alto da escarpa, conta
com uma área total construída de 5.250m², inserida em uma área
livre de 8.000m². A arquitetura da Igreja de Santa Teresa D' Ávila é
nitidamente de influência renascentista, com destaque para sua
torre sineira ou "espadaña" e para sua imponente e erudita
fachada com modenatura de traço maneirista. Marcante também,
as duas grandes volutas que ladeiam o corpo central e prenunciam
o estilo barroco que marca definitivamente todo o século XVIII no
Brasil.
O Museu mantém exposição permanente do seu acervo, que
abrange os séculos XVI, XVII, XVIII e parte do século XIX.
Outras atividades desenvolvidas no museu:
•

Restauração.
O serviço de conservação e Restauração desenvolve atividades preventivas de conservação e procede à
restauração de peças do acervo em estado de degradação. Também restaura peças oriundas de Igrejas e
Irmandades do Estado da Bahia, cedidas em comodato ao museu.

•

Documentação e Pesquisa
Realiza a gestão da documentação museológica, pesquisa histórica, pesquisa iconográfica e arquivo
histórico. Além disso, organiza documentos diversos relacionados ao acervo e atende pesquisadores. Pelo
fato de estar em museu universitário, o setor desenvolve ações voltadas para o acolhimento de
estudantes do curso de museologia e áreas afins nas práticas de estágio.

•

Educativo
No âmbito da proposta educacional, o Serviço Educativo do MAS conta hoje com diversas atividades, tais
como visita guiada, oficinas de arte, apoio a projetos de conservação e restauração, além de ações
voltadas para a qualidade de vida. Nesse contexto, o Museu abre suas portas para as instituições
educacionais públicas e privadas, bem como para a comunidade em geral. Assim agindo, o MAS cumpre
o seu papel de compartilhar com a sociedade o legado religioso e cultural exposto no antigo Convento de
Santa Teresa D’Ávila.

Além do museu o, MAS ainda tem uma biblioteca fantástica. Fundada juntamente com o museu em 1959, a
Biblioteca foi batizada com o nome de um dos seus maiores colaboradores e primeiro diretor do Museu, o
eminente monge beneditino Dom Clemente Maria da Silva-Nigra. Possui aproximadamente 4.800 títulos de livros
e folhetos relativos à Religião, Artes, História do Brasil e da Bahia. Sua coleção de periódicos é composta de 26
títulos retrospectivos. Hoje, a Biblioteca Dom Clemente Maria da Silva-Nigra integra o Sistema de Bibliotecas da
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UFBA, como Biblioteca Especial, responsável pelo acervo bibliográfico do Museu de Arte Sacra da Universidade
Federal da Bahia.
Contato MAS:
•
•
•

Email de Atendimento ao Cidadão: mas@ufba.br
Site (URL): https://www.mas.ufba.br
Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira: 7h às 19h - atendimento para visitas técnicas e
pesquisadores. Não funciona em feriados.
• E-mail: exposicao.mas@ufba.br
Contato Restauração
• cr.mas@ufba.br
• Tel.: (71) 3283-5596
Contato Documentação e Pesquisa
• Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 7h às 19h.
• Telefone: (71) 3283-5608
• E-mail: documentacao.mas@ufba.br
Contato Biblioteca:
•
•
•
•

Telefone: (71) 3283-5604
E-mail: bibmas@ufba.br
horário de funcionamento: das 07h às 19h para consultas
Acervo: http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php

Contato Educativo:
•
•
•

E-mail: mas.educativo@ufba.br
Tel.: (71) 3283-5603
Horário de Funcionamento: 7h às 19h

A visitação à exposição no, MAS-UFBA encontra-se temporariamente suspensa, no entanto estamos atendendo
à pesquisadores e demais públicos específicos.
Endereço: Rua Sodré, nº 276 - Centro, Salvador - Bahia – Brasil Tel.: (71) 3283-5591 e 3243-6511

Criado em 1974, o Mafro foi inaugurado em 07 de janeiro de 1982, no local onde
funcionou o Real Colégio dos Jesuítas, do século XVI ao XVIII e a partir de 1808, a
primeira Escola de Medicina do Brasil. Sua criação, no âmbito do Centro de Estudos
Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, correspondeu aos anseios da
existência de um espaço de coleta, preservação e divulgação de acervos referentes
às culturas africanas e afro-brasileiras, com o objetivo de estreitar relações com a
África e compreender a importância deste continente na formação da cultura
brasileira, incentivando, por outro lado, contatos com a comunidade local.
Seu projeto original, de 1974, concebido pelo antropólogo e fotógrafo Pierre
Verger, foi desenvolvido no início da década de 80 pela arquiteta Jacyra Oswald e pela etnolinguista Yeda Pessoa
de Castro, dentre outros professores e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e consultores externos.
Entre os anos de 1997 e 1999, sob a coordenação do Museólogo Marcelo Cunha, com participação de equipe de
consultores, o MAFRO passou por um processo de renovação da sua exposição, que vem sendo redimensionada
periodicamente, com modificações nos últimos anos. Desde os anos noventa, a sua gestão técnico administrativa
é realizada por docentes do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia, afirmando-se como
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local de investigação e ensino relacionados à museologia e seus processos operatórios, promovendo atividades
de pesquisa, ensino e extensão.

O MAFRO tem como objetivo fazer um trabalho de preservação, valorização e divulgação das culturas africanas
e afro-brasileira. Enquanto museu universitário, o MAFRO se propõe a promover atividades de pesquisa, ensino
e extensão, difundir e socializar as informações oriundas do seu acervo, por meio de cursos, exposições
temporárias e publicações, procurando oferecer subsídios aos pesquisadores e inúmeros estudantes que visitam
o museu.
Seu acervo é composto por:
•

Coleção Africana.
Composta, por objetos adquiridos na década de 70 (na maioria), pelo antropólogo e fotógrafo Pierre
Verger, em missão de coleta para o Museu e doadas pelo Ministério das Relações Exteriores e diversas
embaixadas dos países africanos. A maior parte da coleção é originária da África Ocidental,
principalmente do Golfo do Benin, ligada aos grupos étnicos yorubá e fon.

•

Coleção Afro Brasileira
Subdivide-se em quatro classes: Insígnia; Instrumento Sonoro; Utensílio e Vestuário. É composta por
artefatos relacionados principalmente ao candomblé baiano, com predominância de objetos das
tradições orubá e fon, a partir de elementos das nações nagô, ketu e jeje.
Coleção Estácio de Lima
O Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia abriga peças que estavam sobre a guarda do
Museu Estácio de Lima desde 2010.

•

•

Coleção Blocos Afros e Folguedos
Composta por artefatos ligados ao carnaval afro-baiano. São abadás, fantasias, estandartes e mortalhas
que pertenceram a blocos e afoxés. O acervo ajuda a documentar o que hoje já não existem mais.

•

Painéis de Carybé
Os 27 painéis representam os orixás do candomblé da Bahia, com seus atributos e animais litúrgicos.
Foram confeccionas por encomenda do antigo Banco da Bahia S.A., atual Banco BBM S.A. e, na condição
de empréstimo, estão incorporados ao acervo do Museu Afro-Brasileiro.

O MAFRO também oferece atendimento ao público escolar se previamente agendado, através de visitas guiadas
por monitores. A duração da monitoria é de 40 a 50 minutos, com início às 9h15, 10h30, 14h, 15h, diariamente.
Recomenda-se um número em média de 30 discentes por visita para melhor aproveitamento e pontualidade.
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Atende também grupos com necessidades especiais, mediante agendamento, o MAFRO oferece monitoria para
grupos com necessidades especiais (LIBRAS). O Museu encontra-se instalado num prédio histórico tombado que
possui obstáculos como escadas (na entrada do prédio e no seu interior) e degraus (no percurso expositivo), não
adaptados à acessibilidade. Se pretende visitar o MAFRO com um grupo e deseja uma visita acompanhada de
monitoria, deverá agendar previamente por telefone.
Contatos e Agendamento
Dias da Semana e horário de atendimento: Segunda a Sexta- 9h-17h
Email: mafro@ufba.br
Telefone: (71) 3283 5540
Endereço: Largo Terreiro de Jesus, 010 - s/n - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010

Quer conher mais sobre o MAFRO, acese o link: http://www.mafro.ceao.ufba.br ou faça uma visita Largo do
Terreiro de Jesus s/n, Prédio da Faculdade de Medicina da Bahia, 40026-010 Centro Histórico Salvador, Bahia,
Brasil
Siga o MAFRO suas redes sociais: https://web.facebook.com/museuafro2/?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/mafroufba/

O Museu de Arqueologia e Etnologia-MAE está localizado no sítio
arqueológico constituído pelos vestígios arquitetônicos do antigo Real
Colégio dos Jesuítas, fundado no século XVI. O período de construção
do edifício estende-se até a segunda metade do XVII e a sua utilização
como colégio jesuíta termina com a expulsão desta ordem religiosa em
1759. Pouco tempo após a saída dos jesuítas a edificação veio a abrigar
um Hospital Militar e no início do século XIX aqui se instalou a Escola
de Cirurgia da Bahia, a primeira deste tipo no Brasil. Em fins do século XIX a edificação teve sua porção superior
demolida e a inferior em grande parte soterrada, que veio a ser redescoberta a partir de 1975. Os espaços
evidenciados pela remoção do entulho receberam o tratamento arquitetônico apropriado para ser instalado o
MAE, que foi inaugurado em 27 de setembro de 1983. O museu está dividido em três alas e um centro
administrativo, ao redor de uma área central. Cada ala foi batizada com o nome de pesquisadores que auxiliaram
na formação e na consolidação do MAE/UFBA, são eles:
•

Valentin Calderón Licenciado em Geografia e História pela Universidade Católica do Salvador (1959),
atuou intensamente nas áreas de arqueologia e patrimônio histórico e cultural, desenvolvendo projetos
precursores da arqueologia sistemática no Estado da Bahia.

•

Pedro Agostinho da Silva Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense (1962) e mestre
em Antropologia pela Universidade de Brasília (1968). Filho do eminente humanista português Agostinho
da Silva, dedicou-se a pesquisa com os índios do Alto Xingu. Dedicou-se, também, ao indianismo e ao
indigenismo, tendo ajudado a formular importantes políticas sobre os índios brasileiros, sobretudo os do
Nordeste do país.

•

Antônio Matias Foi o primeiro restaurador da instituição, tendo permanecido na área por mais de trinta
anos. Intuitivo, teve sua formação técnica encorajada por Valentin Calderón, que nele via um talento
inato e especial. Atuou no restauro de urnas funerárias e outros objetos arqueológicos expostos no MAEUFBA, até sua aposentadoria.

O acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia foi constituído através de
doação, coleta e aquisição, a partir de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e intelectuais desta
universidade e colaboradores das áreas de Arqueologia e Etnologia de outras instituições. Os dados sobre o
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acervo têm possibilitado o fomento da pesquisa, preservação e extensão junto aos grupos escolar e acadêmico,
bem como à comunidade em geral. As particularidades de cada coleção e permitem aos interessados a construção
de novos conhecimentos. Salienta-se que outras sociedades indígenas da Bahia vêm buscando o fortalecimento
de sua identidade por meio da preservação material e imaterial de seus patrimônios culturais.
O acervo de Arqueologia
As coleções arqueológicas apresentam uma configuração mista: coleções fundantes musealizadas e coleções não
musealizadas, normalmente fruto de endossos institucionais. As coleções fundantes musealizadas são chamadas
pelo seu pesquisador: Vital Rego, Valentin Calderón e Carlos Ott, e a Coleção da Associação de Arqueologia e PréHistória da Bahia. Entre as coleções não musealizadas damos destaque à Praça da Sé e Piragiba, entre os trinta e
seis processos de endosso dados pelo museu de 1994 a 2013. No momento o museu está desenvolvendo um
projeto institucional de curadoria do material arqueológico já existente em nossa Reserva Técnica.
A coleção de Etnologia
O MAE/UFBA possui quatro coleções etnológicas: Pedro Agostinho, Aristóteles Barcelos e Maria Ignês Mello,
Pankararé e Tuxá. As coleções Pedro Agostinho, Aristóteles Barcelos e Maria Ignês Mello foram concebidas a
partir de trabalhos acadêmicos realizados nas sociedades Kamaiurá e Waurá no Parque Indígena do Xingu no
Estado do Mato Grosso. A coleção Pankararé, etnia do Estado da Bahia, iniciou a partir da coleta espontânea de
pessoas interessados no tema, e, posteriormente, por meio de projeto coordenado pelo Prof. Dr. Fábio Bandeira.
A coleção Tuxá, também etnia do Estado da Bahia, foi coletada de forma totalmente espontânea. Todos esses
artefatos materializam formas de viver, conviver e estabelecer trocas com o mundo dos humanos e não humanos,
especialmente com os “Encantados”, seres míticos e místicos que estabelecem relações de proteção,
aprendizagem e ligação com a ancestralidade.
Contatos e Agendamentos
Dias da Semana e horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09h00 - 17h
Telefone: (71) 3283-5530
E-mail: mae@ufba.br
Agendamento de visitas: (71) 3283-5533 / 3283-5530
Endereço: Terreiro de Jesus, s/n, Prédio da Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, BA, 40026-010

Quer conhecer mais sobre o MAE, acesse o link: http://www.mae.ufba.br

O ingresso inclui a entrada no Museu Afro-Brasileiro e no Museu de Arqueologia e Etnologia, situado no
mesmo prédio.
Para o público alvo:
• Jovens entre 6 e 10 anos
• Estudantes com identidade estudantil
• Cidadãos Brasileiros acima de 60 anos
Inteira R$3,00 (Preço Promocional)
Gratuito
Crianças até 5 anos
Estudantes e professores da Rede Pública e Comunidade UFBA

Siga o MAE nas suas redes sociais : Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA - Página inicial | Facebook
e MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA (@mae.ufba) • Fotos e vídeos do Instagram
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Faça um passeio virtual nos museus da UFBA. Divirta- se!

A TV UFBA realizou esse documentário intitulado: Museus UFBA: espaços de história
e arte.
De importância que vai muito além dos limites da Universidade, os três grandes museus da UFBA: Museu AfroBrasileiro (MAFRO); Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) e o Museu de Arte Sacra (MAS) são abordados
neste documentário que destaca e explica sobre as características destes aparelhos universitários que guardam
vasta história e beleza. Francisco de Assis Portugal, diretor do Museu de Arte Sacra; Graça Teixeira, coordenadora
do Museu Afro-Brasileiro; Antonio Marcos Passos, coordenador do Setor de Museologia do MAE e Sidélia Santos
Teixeira, coordenadora do curso de Museologia da UFBA dão os depoimentos que ajudam a compreender e
problematizar o papel destes museus na universidade e na sociedade de modo geral.
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Memorial de Medicina
O Memorial da Medicina Brasileira sem
fins lucrativos, a serviço da sociedade e do
seu desenvolvimento. É constituído pelo
Arquivo Histórico Anselmo Pires de
Albuquerque
(AHAPA),
Bibliotheca
Gonçalo Moniz (BGM) e Memorial de
Medicina (MM), e tem por finalidade
preservar, salvaguardar e difundir o
patrimônio cultural da Faculdade de
Medicina da Bahia, apresentando o
caráter educacional, turístico e inclusivo,
colaborando com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão da Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Atualmente, a
Bibliotheca Gonçalo Moniz é parte do
Memorial da Medicina Brasileira, instituição que reúne o patrimônio histórico e cultural da FMB-UFBA.
Oferta visitas mediadas ou técnica, pesquisa presencial e remota, reprodução do acervo, elaboração de ficha
catalográfica, serviço de referência e reserva de espaços para eventos. As exposições reúnem acervos com
diferentes tipologias que buscam valorizar a história do primeiro curso superior de Medicina do Brasil, dialogando
com a memória do lugar e seu patrimônio histórico e artístico.
Seu acervo é composto por, aproximadamente, 100 mil volumes entre teses, livros, folhetos e periódicos das
áreas de ciências da saúde, ciências naturais e história publicados entre 1557 até 1960. As obras estão distribuídas
em 10 coleções, entre elas a Coleção Teses Históricas da Faculdade de Medicina da Bahia, que reúne as teses
defendidas na Faculdade no século XIX e primeira metade do XX; a Coleção Professores & Discentes, na qual estão
sendo reunidas publicações de autoria de docentes e discentes da FMB; a Coleção Obras Raras & Especiais,
composta por obras publicadas entre os séculos XVI e XX.
Merece destaque a coleção de Livros e folhetos produzidos por discentes e professores da Faculdade de Medicina
da Bahia entre o século XIX e primeira metade do XX. Nesta coleção estão sendo reunidas todas as obras que a
Bibliotheca possui de autores como Afrânio Peixoto, Alfredo de Britto, Augusto César Vianna, Clementino Fraga,
Gonçalo Moniz, Juliano Moreira, Nina Rodrigues, entre outros.
Etapas dos Serviços oferecidos:
•
•
•
•
•
•
•

Visitas mediadas ou técnica: solicitação de grupos, via e-mail; Envio de comprovante de pagamento da
GRU; Realização da visita.
Pesquisa remota – AHAPA: solicitação via e-mail, informando assunto e período de interesse; a técnica
realiza a pesquisa; Seleção do material; Envio via-email; Prazo mínimo de 15 dias a 25 dias.
Pesquisa presencial e remota – BGM: consulta ao repositório UFBA e página oficial da BGM; agendamento
por e-mail, informando acervo de interesse e data para consulta; seleção acervo; prazo mínimo de 48h;
Pesquisa presencial e remota – MM: Consulta via e-mail; agendamento para consulta presencial. Seleção
do acervo; Prazo mínimo de 48h;
Reprodução do acervo: Solicitação via e-mail com dados de interesse; Preenchimento de dados no
formulário de solicitação; Envio da GRU para o pesquisador; Envio de comprovante de pagamento da
GRU; Digitalização; Envio do material, prazo mínimo entre 15 a 25 dias.
Elaboração de ficha catalográfica: Solicitação via e-mail com dados do trabalho acadêmico; Envio da ficha.
Prazo de 3 dias úteis.
Serviço de referência: Agendamento via e-mail; Diálogo referente à pesquisa.
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•

Reserva de espaços para eventos: Solicitação via e-mail, informando natureza do evento, prováveis datas
desejadas, número de pessoas e responsáveis. Pagamento GRU.

Conheça mais da história através do site: http://www.bgm.fameb.ufba.br/
Bibliotheca Gonçalo Moniz - Memória da Saúde Brasileira
Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA
Praça XV de Novembro, s/n, Largo do Terreiro de Jesus, Pelourinho
Tel.: (71) 3283-5575/5548
E-mail: bibgm@ufba.br ou memorial.medicina@ufba.br

Horário de funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 17h.
Horário para pesquisa no acervo: segunda à sexta, das 9h às 11h e das 14 às 16h.
Veja também as redes sociais do memorial
Facebook: https://web.facebook.com/bibliothecagm?_rdc=1&_rdr
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXlhcCDPvyn6bCcMaQ3Em3g
Instagram: https://www.instagram.com/bibliothecagm/
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A Rede de Profissionais de
Conservação e Restauro da UFBA
(RECORE), criada em agosto de
2020, reúne profissionais que atuam
em unidades que salvaguardam
parte do patrimônio cultural
abrigado pela universidade. São
conservadoras-restauradoras e técnicas em conservação e restauração que desempenham as suas atividades na
Escola de Belas Artes (EBA), no Museu de Arte Sacra (MAS) e no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE).
A proposta da criação de uma REDE colaborativa dos profissionais da área de Conservação e Restauração da UFBA
surgiu a partir da constatação da invisibilidade dos cargos de Restaurador – Área e Técnico em Restauração dentro
da estrutura da UFBA, e de como os servidores ocupantes desse cargo identificam o desconhecimento dos outros
servidores em relação às funções e atuações destes profissionais.
A Recore busca o diálogo entre os profissionais, além de possibilitar pesquisas e debates sobre temas pertinentes
à área. Umas das ações nesse sentido foi a criação do grupo de pesquisa junto ao CNPq, denominado Recore Lab,
que conta com duas linhas de investigação: Conservação e restauro de coleções universitárias e Gestão de
coleções arqueológicas e etnológicas. A iniciativa tem gerado muitos frutos, com a publicação de artigos
científicos e participação em eventos internacionais, como a IV edição do Congresso Ibero-Americano
Investigações em Conservação e Restauro (ICP 2022), que será realizada em Lisboa, Portugal, em outubro.
Entre os objetivos específicos da Recore estão o desenvolvimento de pesquisas, o compartilhamento de
informações, o fomento à capacitação, a realização de eventos e o estabelecimento de vínculos com profissionais
de outras Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). A criação da Rede, segundo Vasconcelos, foi também
motivada por conta da ameaça de extinção de cargo desta área nas Ifes, em razão de decretos federais que
impedem a realização de novos concursos, e do número reduzido de servidores nessa função diante do grande
patrimônio identificado na universidade. “Existe uma coleção em quase toda unidade da UFBA”, estima.
Saiba mais acessando: https://recore.ufba.br/
Contato: recore@ufba.br

Retirado do youtube da RECORE: https://www.youtube.com/c/RECOREUFBA/featured
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Aqui você vai ver a UFBA, em diversos ângulos e aspectos, sobre o temas cultura e arte.
Como a universidade destaca a importância e a força da cultura para o desenvolvimento
da cidade e do estado e da UFBA como um todo.
A comunicação da UFBA, além das matérias para os seus veículos e que foram
reproduzidas por diversos veículos de imprensa, produziu campanhas de comunicação
que tornavam ainda mais evidentes as ações da Universidade e sua relevante
contribuição à sociedade.

TV UFBA - YouTube
TV UFBA - 55,7 mil inscritos
Cada nova edição, além de compilar o que de mais interessante houver sido publicado
ao longo da semana pelo noticiário diário da instituição, o UFBA em Pauta, também
levará ao público vídeos produzidos pela TV UFBA, notícias originárias do Calendário
das artes e do Calendário das ciências e matérias jornalísticas elaboradas diretamente
para o Edgar digital.
Lá no site você vai encontrar um menu diversificado de itens que transitam nas
seguintes esferas:
• Ensino, Pesquisa e Extensão;
• Assistência;
• Política;
• Planejamento e Administração.

Navegue pelo site pra descobrir tudo que está acontecendo na UFBA.
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EDGARDIGITAL
O nome do periódico
é uma homenagem
ao
fundador
e
primeiro reitor da
UFBA, Edgard Santos
(1946-1961), e o
lançamento deste novo projeto é mais uma realização da reitoria no ano em que
a instituição celebra seu 70º aniversário. O Edgardigital será enviado
semanalmente por e-mail, no formato newsletter.
O periódico também poderá ser acessado via web, através do endereço:
https://www.edgardigital.ufba.br/

UFBA EM PAUTA
É o resultado de décadas de investimento material do Estado e, sobretudo, do
trabalho e da luta de gerações de educadores, técnicos e estudantes dedicados à
construção de uma universidade pública, gratuita, autônoma, inclusiva e de
qualidade; uma universidade que fundamenta sua autonomia em sua capacidade
de formar tem que ter uma ferramenta como o UFBA em PAUTA onde é possível
saber tudo que acontece na faculdade.
Saiba mais acessados notícias em pauta como https://www.ufba.br/noticias

Redes Sociais
UFBA em Pauta (@ufbaempauta) / Twitter
UFBA em Pauta (@ufbaempauta) • Fotos e vídeos do Instagram
UFBA em Pauta - Página inicial | Facebook
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Agenda UFBA

A Agenda Arte e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA) é um portal
de comunicação entre as unidades da universidade, bem como com a sociedade. Ao
mesmo tempo, permite a formação de um banco de memória permanente das
produções artísticas, culturais e científicas da UFBA ao longo dos anos.
O nosso objetivo é produzir uma agenda artística, cultural e científica digital para
divulgar ao público interno e externo da universidade a produção acadêmico-cultural
que emana das suas unidades de ensino, desde projetos de extensão a pesquisas
relacionadas aos campos da arte, cultura e tecnologia.
Envie sugestão de pauta para o e-mail agendartecultura@gmail.com.
CONTATO
Telefone: (71) 3283-6179
E-mail: agendartecultura@gmail.com
REDES SOCIAIS
Instagram: agendartecultura
Facebook: /agendartecult
YouTube: Agenda Arte e Cultura
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Saladearte – Cinema da UFBA
A Saladearte – Cinema da UFBA é um
equipamento cultural da Universidade que
exibe uma programação especial de filmes –
muitos deles premiados em festivais
nacionais e internacionais – que não são
encontrados nas salas de cinema do circuito
comercial. Faz parte do Circuito Saladearte,
que possui cinco salas em Salvador e tem
14 de anos de atuação na capital baiana.
Com capacidade para 105 lugares, a sala de
projeção possui duas formas de exibição
fílmica: em formato digital, realizado por
meio da rede (internet) e em 35 mm; e som
dolby stereo. A Sala oferece preços especiais em suas sessões para membros da
comunidade UFBA (por meio de comprovação do vínculo com a Universidade na
bilheteria). Em qualquer dia da semana, os bilhetes para os membros da UFBA custam
R$ 4 na primeira sessão e R$ 7 nas demais.
Cinemas em Rede
A Saladearte da UFBA participa, em conjunto com outras cinco salas do Brasil, do
projeto Cinemas em Rede. Quatro cidades compõem o projeto, coordenado pela Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP): além de Salvador; São Paulo – Cinemateca
Brasileira, CINUSP e Escola de Comunicações e Artes (ECA); Porto Alegre – Sala
Redenção – Cinema Universitário (UFRGS); e em Recife, na Fundação Joaquim Nabuco.
Uma das possibilidades do projeto é compartilhar conteúdos, mostras e ciclos em
tempo real, entre estes pontos de cinema.
O Projeto é uma parceria entre os Ministérios da Cultura (MinC) e de Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Na
UFBA, é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEXT).
Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n. Vale do Canela. Ao lado das Faculdades de
Educação e Administração – PAC (Pavilhão de Aulas do Canela).
Tel: 71.3237-2331. Estacionamento Gratuito: estacionamento do PAC
E-mail: comunicacao@saladearte.art.br
Site: http://www.saladearte.art.br/
Facebook: http://goo.gl/o69qQa
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Encontros virtuais Sala de arte & Cinematógrafo
Desde o início da pandemia, quando os cinemas foram temporariamente fechados, os
encontros de cinema promovidos pela
Saladearte e Cinematógrafo se adaptaram
para o ambiente virtual. Em todo este
período, através da curadoria e mediação
de Camele Queiroz e Fabrício Ramos,
foram indicados e disponibilizados,
gratuitamente, filmes que ensejaram mais
de 110 conversas virtuais (com presenças
reais)!
As atividades presenciais do Cinematógrafo
já retornaram, mas a experiência dos encontros virtuais foi tão boa que o projeto
continua! Se quiser espiar o que já aconteceu, acesse a gravação dos encontros no
site: www.cinematografo.art.br
Em todo esse período, além da presença de um público fiel e diversificado, contamos
com participações ao vivo de diretores e diretoras como Luciana Burlamaqui, Bernard
Attal, Cláudio Marques, Marília Hughes, Edgard Navarro, Cristina Amaral, Abderrahmane
Sissako e Kessen Tal, além da generosa presença de Vladimir Brichta e Sophia Bisilliat,
entre outras!
Veja toda programação do cinema acessando: http://saladearte.art.br/
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Teatro do Movimento da Escola de Dança da UFBA
A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, um símbolo da renovação e da
conquista por novos espaços, completou 50 anos de exercício e de contribuição para o
cenário cultural baiano e brasileiro. A Escola, uma das pioneiras no país, vem
aperfeiçoando vários profissionais desde a década de 50, nas áreas de licenciatura e
bacharelado, sendo responsável pela formação de profissionais que atuam em todo
Brasil. Mas a contribuição da Escola não se restringe ao campo da dança, trabalhando
também na capacitação dos estudantes para o desenvolvimento de habilidades que
possam ampliar o seu repertório intelectual, social e cultural.
A comunidade ligada à Dança reconhece esta contribuição e sua importância para a
comunidade do entorno, além de apontar a criação do mais novo curso pós-graduação
strictu senso na área de dança, primeiro do Brasil e da América Latina. Sua contribuição
e sua importância para a comunidade do entorno, além de apontar a criação do mais
novo curso de pós-graduação strictu senso na área de dança, revela-se como o primeiro
do Brasil e da América Latina.
Assim nasce o Teatro do Movimento. Teatro do Movimento.
O Teatro do Movimento é um laboratório Cênico com 195,52 metros quadrados e
possui uma versatilidade que surpreende e estimula a criatividade. Reinaugurado em
2007, após ampla reforma, com instalação de equipamentos, tratamento acústico e
climatização. O Teatro do Movimento da Escola de Dança oferece para professores e
estudantes dos programas da Escola, e para a comunidade maior de dança, um espaço
cênico para aprimorar e apresentar seus processos e produtos de dança
contemporânea. Reformas recentes, incluindo ambientação, isolação sonora e térmica,
e novo equipamento, deixaram nosso teatro capaz de apoiar experimentação e
aprendizagem em sonorização, projeção de imagens e iluminação.
Nossa equipe técnica de artistas-operadoras se compôs de estudantes da Escola que
trabalham e multiplicam suas aprendizagens no espírito de aprender fazendo e de abrir
oportunidades para outras interessadas. No intuito de desenvolver programação
constante, de qualidade e relevância para o avanço de dança contemporânea, uso do
espaço é contemplado para indivíduos ou grupos com propostas que interagem
positivamente com a missão dos programas da Escola.
Tem equipamentos necessários para a Audiodescrição, se tornando pioneiro no
Nordeste do País em cumprir a Lei de Acessibilidade no que tange ao direito de acesso
aos produtos culturais, já que, desde a promulgação da Lei nº 10.098/2000, o recurso
da audiodescrição tornou-se um direito garantido pela legislação brasileira. O
equipamento tem atendido, desde sua implantação até o presente momento, às
necessidades da comunidade, não só da Escola de Dança, mas de outros espaços da
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cidade de Salvador e outras regiões do país. Esse equipamento também tem sido usado
para atividades artísticas com audiodescrição bem como para traduções simultâneas,
em encontros científicos.
O sistema MOCap é formado pelas câmeras de captura do movimento, conjuntamente
com os trajes especiais (que contêm marcadores reflexivos) que possibilitam, dentro de
um espaço físico, realizar captura do movimento humano para que posteriormente
esses dados possam ser aplicados a personagens virtuais (corpos em 3D). Os Grupos
de Pesquisa realizam investigações nas áreas de análise e biomecânica do movimento,
análise do movimento coreográfico aplicados a modelo 3D, investigações
transdisciplinares entre a dança e a digitalização do movimento, análise do movimento
e propostas de mediação educacional, dentre outras.
Escola de Dança da UFBA
Localização: Av. Milton Santos, s/n Ondina, Salvador – BA- Cep: 40170110, Brasil
Dias da Semana e horário de
atendimento: De Segunda a SextaFeira das 08:00 às 17:00hs
E-mail : danca@ufba.br
Telefone: (71) 3283-6579
Site
(URL): http://www.danca.ufba.br/

101

Teatro Martin Gonçalves - UFBA
A história do teatro baiano pode ser delimitada pelo antes e depois da criação da Escola
de Teatro da Universidade Federal da Bahia (1956). O trabalho de Martim Gonçalves com
o grupo A Barca (1956-1963) renovou a cena teatral com uma política de intercâmbio que
transformou a escola numa referência para o ensaio de teatro na América Latina e,
atualmente, mantém intercâmbio com instituições em âmbito internacional. O teatro
Martim Gonçalves (nome atual do original Teatro Santo Antônio criado por Martim no
casarão homônimo em 1958) teve ao longo desses anos um papel importante como
renovador da cena teatral.
Esse empreendimento pioneiro podia ser considerado, na época, uma utopia, porém o
reitor convidou um dos fundadores do Teatro Tablado do Rio de Janeiro, o artista,
professor e médico pernambucano Martim Gonçalves, o criador e primeiro diretor da
Escola de Teatro da UFBA (1956-1961). Da primeira turma de discentes saiu o que
constituiria o Teatro dos Novos (1959) que resultou no Teatro Vila Velha (1964), de
grande importância na formação e consolidação do atual teatro e cultura baianos.
O antigo teatro foi demolido e reconstruído, elevando-se a altura do mesmo para que
fosse colocada o piso da sofita de iluminação e cenotecnia (estrutura de aço, com
passarelas para colocação de refletores e subida/descida de cenários); o palco italiano
foi ampliado, assim como seu palco giratório, fosso, coxias laterais; foram construídos
dois amplos camarins laterais; a plateia também foi ampliada em aclive para 194 lugares
(192 assentos e 2 para cadeirantes), assim como o Foyer (Galeria Nilda Spencer).
As instalações elétricas, de climatização, sonorização, cenotecnia, iluminação cênica,
foram também modernizadas.
Escola de Teatro da UFBA
Localização: Av. Araújo Pinho, 292 - Canela,
Salvador - BA. Cep 40100-150
Dias da Semana e horário de atendimento:
Todos os dias 20h às 22h
E-mail: teatromartim@hotmail.com
Telefone: (71) 3283-7862
Site (URL): http://teatro.ufba.br/teatromartin-goncalves/ Teatro Martim
Gonçalves - Escola de Teatro da UFBAEscola
de Teatro da UFBA
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Mapeamento Cultural UFBA
O site Mapeamento Cultural
da UFBA (Mapcult) deriva
da pesquisa sobre o mesmo
tema desenvolvida nos anos
de 2019 e 2020 no Centro
de
Estudos
Multidisciplinares
em
Cultura
(CULT).
A
investigação busca desvelar a presença da cultura na UFBA e os lugares que ela ocupa
na universidade. A ideia norteadora da pesquisa é que a cultura não se instala apenas
em um registro institucional específico da universidade, mas perpassa ensino de
graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão, além de frequentar outros
espaços universitários de diferenciadas naturezas, tais como: estruturas acadêmicoadministrativas, ambientes abertos e construídos, laboratórios, auditórios, bibliotecas,
museus, teatros, memoriais, cinema, galeria, editora, livrarias, veículos de comunicação
etc. A investigação pretendeu elaborar um mapa dos lugares da cultura na UFBA no ano
de 2019, tomado como um ano de referência para dar visibilidade às atividades
culturais da e na universidade.
O site traduz os resultados da pesquisa, em especial no seu horizonte informativo.
O site torna público apenas uma parte do enorme investimento em cultura efetuado
pela UFBA, dado que está circunscrito ao ano de 2019, e mesmo para este ano ele não
traz todas as informações possíveis acerca da presença da cultura, pois as condições de
trabalho não permitiram englobar todas as dimensões necessárias para uma mirada
mais completa. De qualquer modo, o site Mapcult expõe um universo, por certo,
desconhecido em muitos dos aspectos coletados. A pretensão da equipe de pesquisa é
que ele seja atualizado pela universidade para permitir um acompanhamento mais
sistemático do singular projeto institucional e cultural da instituição e para estimular o
aparecimento de novas e mais aprofundadas análises sobre esta dimensão tão rica e
fundamental da vida da UFBA.
Saiba mais sobre o CULT – Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura.
Localização: Rua Barão de Jeremoabo, PAF V, Sala 206ª - Campus Universitário de
Ondina. Salvador- BA CEP: 40.170-115
Tel: 71 3283-6198
E-mail: cult@ufba.br
Link : www.cult.ufba.br
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Escola de Música da UFBA – EMUS
A Escola de Música da Universidade Federal da Bahia foi fundada na gestão do Reitor
Edgar Santos, a partir de ideais que buscavam canalizar o potencial artístico da nossa
terra. Ao longo dos seus 60 anos, a Escola de Música tem se esforçado em criar meios
para melhor capacitar o profissional que está sendo formado pela nossa Unidade. O grau
de abrangência dos programas oferecidos e o grau de excelência do nosso corpo docente
nos colocam entre os centros de melhor qualificação no País. Temos recebido o
reconhecimento em diversas instâncias; fomos identificados por consultores
internacionais, durante a década de 80, como sendo um dos poucos centros brasileiros
capazes de desenvolver estudos de pós-graduação. O Programa de Pós-Graduação em
Música da UFBA (Mestrado e Doutorado), tem conceito 4 da CAPES.
Uma série de atividades, na sua maioria, eventos de extensão universitária, tem
permeado os mais variados segmentos da nossa sociedade. Tais eventos têm se tornado
tradicionais no calendário nacional: os Festivais de Arte Bahia, durante a década de 70,
mais recentemente, os Seminários Internacionais de Música, que congregam a "Semana
de Educação Musical," a "Semana de Música Contemporânea," a "Jornada de
Etnomusicologia," "Ciclos de Música," "Encontros de Intérpretes," "Seminários de
Música Popular," "Simpósio Brasileiro de Música," só para citar alguns.
A Escola desenvolve programas desde a iniciação infanto-juvenil, passando pelo Curso
Básico, curso de Graduação e cursos de Pós-graduação dispondo, como integrante de
seu corpo docente, de um grupo de 10 doutores com titulação oriunda de centros da
mais alta qualificação. As atividades práticas desenvolvidas pela Escola estão
sustentadas no esforço coletivo dos corpos docente, técnico e discente que compõem
os grupos estáveis da instituição - a Orquestra Sinfônica, o Madrigal, a Banda Sinfônica,
Orquestra de Câmara e outros grupos de música de câmara.
Conheça mais da EMUS: Escola de Música da
UFBA
Localização: Campus Universitário do Canela
Rua Basílio da Gama, S/N Salvador, Bahia 40110913
Telefone: (71) 3283 7885 / (71) 3283 7886
E-mail: emus@ufba.br
Visite suas redes sociais
Escola de Música da UFBA (@emusufba) • Fotos
e vídeos do Instagram
Escola de Música da UFBA - YouTube
Escola de Música da UFBA - Página inicial | Facebook
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Madrigal UFBA
O Madrigal da UFBA é um grupo vocal profissional, fundado em 1954 pelo maestro H. J.
Koellreuter. O grupo constitui um importante núcleo de extensão, veículo de
comunicação cultural entre a universidade e a comunidade. Desde a sua fundação, tem
realizado inúmeros concertos, participando das montagens de grandes obras do
repertório erudito mundial. Participou de importantes eventos e tem realizado
inúmeros concertos em diferentes ambientes - teatros, praças públicas, parques,
igrejas, escolas etc., apresentando-se com fins beneficentes em hospitais, orfanatos,
asilos e abrilhantando, ao longo da sua trajetória, congressos, simpósios, seminários,
datas cívicas e religiosas. Além da rotina de concertos, o Madrigal atende aos discentes
dos cursos de Composição, executando as suas peças, de Regência e Canto,
possibilitando-lhes aprimoramento e prática musical indispensáveis à formação do
músico.
Em seu grande acervo, de importância cultural e histórica, o Madrigal tem obras que
provavelmente não poderão ser encontradas em outros locais, visto que existem
inúmeros manuscritos originais e arranjos dedicados exclusivamente ao grupo,
incluindo várias estreias mundiais, além das primeiras execuções modernas de peças
históricas recuperadas. Ao longo de sua história foram realizadas mais de 3 mil
apresentações, sendo dirigido por inúmeros maestros. Atualmente, o Madrigal da UFBA
conta com a direção artística de José Maurício Brandão e a regência de Rafael Garbuio.
Unidade: ESCOLA DE MÚSICA
Vínculo: Corpo Estável
Localização: Escola de Música da UFBA
Rua Basílio da Gama, S/N - Campus do Canela
- Salvador, Bahia 40160-060
Telefone: (71) 3283 7885 / (71) 3283 7886
E-mail: emus@ufba.br

Link(s): http://www.escolademusica.ufba.br/conjuntos-musicais/madrigal

105

Banda Sinfônica da UFBA - OSUFBA
A Banda Sinfônica da UFBA, idealizada pelo Prof. Horst Schwebel, foi fundada em 1980,
como meio indispensável para o ensino de instrumento de sopro e como atividade de
extensão no âmbito da comunidade, acompanhando uma das tradições mais populares
do Estado. Tendo sido iniciada com apenas 14 instrumentistas, todos discentes da Escola
de Música da UFBA - na época chamada de "Banda dos Discentes da Escola de Música e
Artes Cênicas" - cresceu rapidamente graças ao interesse despertado por suas principais
apresentações públicas.
Professores, estudantes e músicos interessados vieram compor o seu quadro, tornandoa um dos conjuntos estáveis da Universidade que, até hoje, garante um espaço cultural
que visa estimular a pesquisa da área musical à qual se dedica a preservação do
repertório que vem sendo transmitido por gerações em cidades do interior da Bahia e a
motivação para o aprendizado instrumental. Regida pelo experiente professor Horst
Schwebel, que há mais de 20 anos trabalha com bandas sinfônicas, a Banda da EMUS é
formada por discentes da Escola de Música e estudantes de música de outras escolas.
O grupo se apresenta anualmente trazendo ao público um vasto repertório, que vai do
erudito ao popular, inclusive executando obras em primeira audição no Brasil. O
interesse da população é demonstrado toda vez que se realizam apresentações com esse
tipo de conjunto, mas elas são muito restritas a eventos relacionados com datas
religiosas ou nacionais. Durante esses 25 anos de existência, A Banda Sinfônica da UFBA
gravou dois discos; um LP em 1989, e um CD em 1996.

Localização: Campus Universitário do Canela
Rua Basílio da Gama, S/N Salvador, Bahia
40110-913
Telefone: (71) 3283 7885 / (71) 3283 7886
E-mail: emus@ufba.br
Site (URL):
http://www.escolademusica.ufba.br
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Galeria Cañizares
A Galeria Cañizares, fundada em novembro de 1970, é um espaço expositivo da Escola
de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. A Galeria realiza exposições coletivas e
individuais escolhidas por meio de edital publicado anualmente. Projetos de docentes da
Escola de Belas Artes também ocupam a pauta da Cañizares. O “Salão da Escola de Belas
Artes”, “Docentes em Pauta”, “É tudo Design”, “Mostra de Performance” e mostras
comemorativas são igualmente contemplados no calendário da Cañizares. Com o
objetivo de promover a troca de experiências entre artistas, curadores e o público, a
galeria promove rodas de conversa em todas as suas exposições e organiza publicações
sobre os eventos realizados ao longo do ano. As exposições são abertas à comunidade
extra-acadêmica e têm visitação gratuita.

Dias da Semana e horário de atendimento: De Segunda a Sexta -Feiras das 09 as 18hs.
Localização: Escola de Belas Artes da UFBA
Rua Araújo Pinho, nº. 212 Canela, cep: 40110-150, Salvador-Bahia
Telefones: +55 (71) 3283-7917 | 7915 Fax: +55 (71) 3283-7916
E-mail: eba@ufba.br
Site (URL): http://belasartes.ufba.br/galeria-canizares/
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Galeria Nilda Spencer
Inaugurada no dia 01 de outubro de 2008, dentro das comemorações de 01 ano de
reinauguração do Teatro Martim Gonçalves, a Galeria Nilda Spencer funciona como
espaço expositivo utilizado por produções da Escola de Teatro e de outras unidades da
UFBA. Nilda Spencer nasceu em Salvador, no bairro Canela, no dia 18 de junho de 1924.
Nasceu bem próximo onde futuramente seria por muitos anos o seu “lar”, a Escola de
Teatro. Nos anos 50 foi convidada por Martim Gonçalves para fazer uma leitura do texto
“Auto da Cananéia” de autoria de Gil Vicente, nas instalações provisórias da Escola de
Teatro, na residência universitária da rua Araújo Pinho. A partir deste espetáculo, que
estreou em novembro de 1956, no interior da Igreja de Santa Tereza, que Nilda Spencer
começou a sua carreira profissional como atriz. Neste mesmo ano foi fundada a Escola
de Teatro da Universidade da Bahia, na qual se matriculou para realizar seus estudos
acadêmicos.
Na década de 80 Nilda Spencer fez parte da criação da
Companhia de Teatro da UFBA, junto com o corpo
docente, participando como atriz dos espetáculos: Seis
Personagens à Procura de Autor, de Pirandello, direção
de Harildo Deda; Caixa de Sombra, de Michael
Christofer, direção de Harildo Deda e Tango,de Mrozek,
direção de Ewald Hackler. Galeria Nilda Spencer, que fica
no foyer do Teatro Martim Gonçalves, no Canela. O
público poderá conferir exposição com fotos da
intérprete em vários momentos de sua carreira.
Dias da Semana e horário de atendimento: Todos os dias 20h às 22h.
Localização: Av. Araújo Pinho, 292 - Canela, Salvador - BA. Cep 40100-150
Telefone: (71) 3283-7862
E-mail: teatromartim@hotmail.com
Site (URL): http://teatro.ufba.br/galeria-nilda-spencer/
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As Cartas dos povos Indígenas ao Brasil
Centenas de cartas escritas por indígenas que ajudam
a contar a história do Brasil estão acessíveis ao público
na plataforma digital desenvolvida pelo projeto “As
Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil”. O Brasil é o
destinatário de grande parte das cartas, que são
encaminhadas
também
para
presidentes,
governadores, juízes e outras autoridades. As denúncias de crimes ambientais, invasões
de terras indígenas e violência policial são temas recorrentes nos textos. Além das
correspondências, podem ser encontradas no site informações sobre as trajetórias dos
indígenas que escrevem as cartas, e que revelam uma outra versão do país a partir das
suas narrativas e biografias.
O projeto de pesquisa classificou as cartas escritas por indígenas em três diferentes
períodos: 1630-1680 (antes do Brasil), 1888-1930 (na nação Brasil) e entre 1999-2020
(no presente Brasil). A análise abrangeu mais de 800 cartas, sendo 664 cartas já
selecionadas e catalogadas durante a execução do projeto Autobiografias indígenas em
trinta anos de cartas (projeto financiado pelo CNPq no Edital Universal 2013), e também
abarcou as cartas escritas no período colonial pelos indígenas Antônio Paraopeba e
Felipe Camarão, presentes nos Arquivos da Real Biblioteca (Koninklijke Bibliotheek) da
Holanda, em Haia (Nationale Bibliotheek van Nederland), e as cartas em defesa da terra,
produzidas entre as décadas de 1888-1930. As cartas anteriores aos séculos XX e XXI
ainda estão sendo sistematizadas e tratadas, pois algumas precisam ser traduzidas,
outras colocadas em HTML.
Com as cartas em circulação será possível ao grande público conhecer uma outra versão
do Brasil narrada e criada pela autoria dos povos indígenas. Cabe ressaltar que nem
todos os povos indígenas permitem a participação de não indígenas na transcrição dos
seus documentos públicos e preferem que o texto seja produzido com a participação
oral restrita da comunidade indígena em suas assembleias e encontros.
Órgão: Instituto de Letras da UFBA
E-mail: contato@cartasindigenasaobrasil.com.br
Site (URL): https://cartasindigenasaobrasil.com.br
Redes Sociais
Instagram: Cartas indígenas ao Brasil (@cartas.indigenas)
Facebook: Cartas Indígenas ao Brasil - Página inicial | Facebook
Youtube: Cartas Indígenas ao Brasil - YouTube
Twitter: Cartas Indígenas ao Brasil (@cartasindigenas) / Twitter
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Feira Agroecológica da UFBA
A Feira teve sua primeira edição em
fevereiro de 2016, funcionando
sempre das 07 às 13 horas. O
projeto teve início com seis
discentes inscritos e nos anos
seguintes foi tomando proporções
maiores, chegando a registrar
sessenta estudantes matriculados
e a participação de projetos de
outros docentes. Neste retorno
em maio, o Componente
Curricular BIOD08, que também é
uma ACCS - Atividade Curricular
em Comunidade e Sociedade- oferecido pelo Instituto de Biologia, conta com a
participação de 45 estudantes dedicados e interessados na conceituação e princípios
da Agroecologia.
A feira agroecológica se desenvolve maximizando os pilares que a Universidade tem por
responsabilidade: pesquisa, docência e extensão. Visto que, está irá possibilitar o
compromisso com o meio ambiente, a sociedade como um todo, e academia,
permitindo que ocorra a disseminação do conhecimento acerca da alimentação
saudável. A referida ainda possibilita que ocorra a inter-relação entre os acadêmicos e
os produtores, produtores e consumidores, e todos de uma forma geral, pois através
de suas oficinas há a interação dos conhecimentos destes atores sociais, bem como a
intercomunicação de suas vivências e experiências voltadas para a alimentação
saudável. Desta forma, são realizadas visitas aos agricultores.
Na feira, a comercialização dos alimentos saudáveis e produtos agroecológicos, que é
feita diretamente pelos produtores, é acompanhada por atividades diversas, com a
participação de professores, estudantes, agricultores e consumidores, como o bate
papo agroecológico, a prática da yoga, meditação, oficinas de alimentos, práticas
integrativas e complementares de saúde - escuta sensível, reflexologia podal,
aromaterapia, entre outros - e o momento cultural, com música ao vivo, que atrai
diversos artistas.
Localização: Praça das Artes, Campus de Ondina, Salvador, Bahia, Brasil Cep 40170-115.
Telefone: (71) 3283-7072
E-mail: feiraagroecologicaufba@gmail.com
Site: https://feiraagroecologica5.wixsite.com/biod08
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Unidade/Órgão: Complexo Hupes - Hospital Universitário Professor
Edgard Santos. Hospital das Clínicas.
O Complexo Hupes, órgão estruturante da Universidade Federal da Bahia, é constituído pelo
Hospital Professor Edgard Santos, pelo Centro Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira
(CPPHO) e pelo Ambulatório Professor Magalhães Neto (AMN).
Dirigente da Unidade / Órgão: Moisés Sadigursky.

Descrição do serviço
Possui a importante missão de prestar assistência à saúde da população; formar recursos
humanos voltados para as práticas de ensino, pesquisa e assistência e produzir conhecimentos
em benefício da coletividade. Para isso, conta com 42 mil m² de área construída, 289 leitos,
130 consultórios, 17 salas de aula, 03 auditórios, 12 laboratórios de pesquisa, 16 unidades de
internação, 295 médicos, 199 enfermeiros, 149 professores de medicina, 1089 estudantes de
graduação, 145 de pós-graduação, 235 médicos residentes, 46 residentes multiprofissionais e
mais de 1500 funcionários. Prestar assistência à saúde da população; formar recursos humanos
voltados para as práticas de ensino, pesquisa e assistência e produzir conhecimentos em
benefício da coletividade.

Público alvo e sistemática de funcionamento do Serviço:
O paciente ambulatorial recebe o Manual do Usuário e os pacientes internados recebem o
folder: direitos e deveres dos pacientes e familiares. Esses esclarecimentos também podem ser
obtidos através do site do Complexo: www.complexohupes.ufba.br.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço: Requisição do
médico, cartão HC e cartão SUS.
Público Alvo: comunidade geral, técnico, discentes e professores da UFBA.

Como acessar o serviço?
Funcionamento 24 horas para os setores de internação. Exames e os setores administrativos
de 2ª a 6ª existindo variações de horários, podendo ser das 7h às 16h ou das 7h às 19h como
o Ambulatório Magalhães Netto.
Esclarecimento sobre o tempo médio de espera: A depender da especificidade de cada
atendimento
Sistema de Sugestões e Reclamações: ouvidoria@hupes.ufba.br Telefone: 3283-8179
E-mail: diretoria@hupes.ufba.br
Telefone: 3283-8000
Endereço: R. Dr. Augusto Viana, s/n - Canela, Salvador - BA, 40110-060

Site: http://www.complexohupes.ufba.br
Links Importantes:

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiaonordeste/hupes-ufba/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/Cartadeservio.pdf
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Unidade/Órgão: CEDAF - Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia.
A clínica-escola é um espaço acadêmico e de serviços, onde realizamos atendimento à
comunidade nas áreas de fonoterapia e audiologia.
Unidade/Órgão a que o serviço está vinculado: Instituto de Ciências da Saúde.

Descrição do serviço:
A Universidade Federal da Bahia, através do Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia
(CEDAF), oferece aos discentes do curso de graduação em fonoaudiologia um espaço
acadêmico e de serviços para a realização de atendimento à comunidade nas áreas de
fonoterapia e Audiologia. O CEDAF funciona como uma clínica-escola vinculada ao curso de
graduação em Fonoaudiologia da UFBA, dentro das instalações do Instituto de Ciências da
Saúde (ICS) da Universidade, sendo assim chamada por ser um espaço de campo de prática e
de pesquisa científica tanto para a graduação como para a pós-graduação da UFBA. Mais
recentemente, a clínica-escola do ICS/UFBA foi conveniada ao SUS por intermédio da Prefeitura
Municipal de Salvador.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Para exames audiológicos em média 10 a 15 dias para atendimento e em fonoterapia em média
18 meses. O serviço funciona de segunda a sexta-feira no período matutino e vespertino. De
segunda a sexta feira das 08h às 17:00hs.
Sistemática de agendamento: A marcação pode ser realizada pelo telefone no horário
comercial.
Público Alvo: comunidade geral, técnico, discentes e professores da UFBA.
Tipo de Atendimento: Convênio, ambulatorial, Sus, Sadt.
Esclarecimento sobre o tempo médio de espera: Para exames audiológicos em média 10 a 15
dias para atendimento e em fonoterapia em média 18 meses.

Como acessar o serviço?
E-mail: depfono@ufba.br ou cedaf@ufba.br
Telefones: (71) 3283-8887 (71) 98726-4079 (exclusivo para marcação por pessoas surdas).
Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon s/nº Vale da Canela - Instituto de Ciências da SaúdeSalvador- Ba.

Site: https://siunis.ufba.br/cedaf

Links Importantes: https://pais.ufba.br/servicos-fonoaudiol%C3%B3gicos
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Unidade/Órgão MCO - Maternidade Climério de Oliveira.
A primeira maternidade-escola construída no Brasil, a Maternidade Climério de Oliveira,
começou a virar realidade em 1879, quando uma reforma do ensino da Medicina deu início a
algumas mudanças na Bahia, como a criação da cadeira de Clínica Obstétrica e Ginecológica.
No Brasil, a Maternidade é pioneira no desenvolvimento de pesquisas na área de obstetrícia e
abrigou, nas décadas de 1950 e 1960, o primeiro Centro de Reprodução Humana do Brasil.
A Maternidade Climério de Oliveira - MCO, é considerada hospital de médio porte, tipo
específico de média complexidade. Integra a Rede Cegonha, sendo a maternidade de
referência das Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário (DS) do Centro Histórico na sua
totalidade e de cinco das sete UBS do Distrito Sanitário da Barra- Rio Vermelho (Postos de
Saúde do Calabar, do Garcia, do Alto das Pombas, da Federação e o 5º Centro de Saúde) de
Salvador com serviços de Urgência e Emergência Obstétrica 24 horas com acolhimento e
classificação de risco das pacientes demanda espontânea, via regulação e PROPAGA (
provenientes do ambulatório). Nos últimos anos, tem realizado uma política de reciclagem de
pessoal, o que fez com que fosse intitulada como Hospital Amigo da Criança pelo Ministério da
Saúde e o UNICEF (The United Nations Children’s Fund). A MCO foi a primeira instituição
universitária do Brasil a receber esta distinção.

Descrição do serviço
Oferece atividades ambulatoriais e hospitalares em: Neonatalogia, Obstetrícia, Endocrinologia,
Medicina Fetal, Psiquiatria e Cardiologia adulto, psiquiatria, enfermagem, educação física,
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, serviço social, psicologia, nutrição e farmácia.
Além dos Serviços Auxiliares de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Conta com UTI e semi
intensiva Neonatal e unidade canguru (UCINCA).
Abrigamos o Banco de Leite Humano (BLH), o primeiro da Região Metropolitana de Salvador.
Credenciada junto ao Ministério da Saúde como "Hospital Amigo da Criança" desde 1996 - uma
iniciativa global de inventivo ao aleitamento materno e Cuidado Amigo da Mulher (IHAC/CAM).

Público alvo e sistemática de funcionamento do Serviço:
Emergência Obstétrica 24 horas, Acompanhamento pré-natal e ginecologista; Medicina Fetal.
Atendimento 100% SUS.
Dias da Semana e horário de atendimento: De Segunda a Sexta-Feira das 07:00 às 19:00h.
Sistemática de agendamento: Presencial para o Serviço de pré-natal; Emergência para
demanda espontânea
Público-alvo: Mulheres de todo o estado da Bahia.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço: Documentos
básicos solicitados: RG, Cartão SUS e Comprovante de Residência. Informamos que, para quem
não possui Cartão do SUS , o mesmo que pode ser feito na própria unidade.

Como acessar o serviço:
E-mail: ouvidoria.mco@ufba.br
Telefone: 3283-9200
Endereço: Rua do Limoeiro nº 137 - Nazaré - Salvador - Ba - Cep: 40.055-150 Salvador - Bahia

Site: Site (URL): http://www.ebserh.gov.br/web/mco-ufba
Links importantes : http://www.saude.ba.gov.br/cobertura/maternidade-climerio-deoliveira/
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Unidade/Órgão: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
Gregório de Matos.
O CENTRO DE ESTUDOS E TERAPIA DO ABUSO DE DROGAS (CETAD), fundado em 25 de julho
de 1985, é um serviço vinculado a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia FAMEB/UFBA. O CETAD tem como propósito promover ações que contemplem a atenção aos
usuários de substâncias psicoativas e seus familiares, a prevenção e redução de riscos e danos,
o estudo, a pesquisa e o ensino, com vistas à produção e difusão do conhecimento sobre as
múltiplas dimensões do consumo das Substâncias Psicoativas, articulado com outras
instituições representativas da sociedade e em consonância com princípios éticos. Também
promove ações que contemplem a educação para a saúde e o tratamento, com vistas a
estabelecer um padrão de referência para a comunidade baiana, nas suas inquietações com
relação às substâncias psicoativas e em atenção à dignidade humana. Desde a sua origem, o
CETAD orienta-se para a compreensão do uso das drogas e seus efeitos, considerando a
complexidade da relação indivíduo – drogas – e sociedade. Tem como princípios básicos, o
sigilo, a gratuidade e busca e/ou permanência espontânea para tratamento

Descrição do serviço
Centro especializado no acompanhamento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool,
crack e outras drogas e-ou co-morbidades psíquicas associadas, assim como os seus familiares.
Atendimento ao Familiar, Atendimento em Enfermagem, Atendimento Clinico, Atendimento
em Grupo, Atendimento Psiquiátrico, Atendimento Psicológico, Serviço Social, Atendimento
Terapia Ocupacional, Oficina Terapêutica, Tratamento DST/HIV/AIDS, Tratamento Tabagismo,
Grupo de medicamento, Grupo de comorbidade

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Prioridade de Atendimento: Gestantes, crianças, adolescentes e idosos em uso prejudicial de
drogas. Os atendimentos de novos usuários são realizados de segunda sexta feira das 13 às 17h
por ordem de chegada. São realizados até cinco acolhimentos por dia. O tempo médio de
espera entre o acolhimento inicial e o início do acompanhamento é de até uma semana. Após
acolhimento inicial e identificação da demanda o usuário e encaminhado para o grupo de
acolhimento onde irá realizar matrícula para iniciar o tratamento. Após este momento é
construído um plano terapêutico conforme modalidade de atendimento – intensivo.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço: Identidade e cartão
SUS.

Como acessar o serviço?
Endereço: Av. Pedro Lessa, 123 - Canela CEP: 40110-050 - Salvador - Bahia
Telefones: +55 (71) 3283-7180 / 7183
E-mail: observa.spas@gmail.com

Site: https://cetadobserva.ufba.br/pt-br
Links importantes
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Unidade/Órgão: Serviço de Psicologia Profº José Ignácio de Mendonça
O Serviço de Psicologia Profº João Ignácio de Mendonça é uma clínica-escola, onde a maioria
dos discentes do Instituto de Psicologia da UFBA realiza estágio supervisionado em clínica, no
final de sua graduação.

Descrição do serviço:
A clínica-escola recebe novos pacientes durante os semestres letivos, sem lista de espera. Os
interessados por atendimento psicológico devem ligar para a Instituição para marcar uma
entrevista, de acordo com a disponibilidade de vaga na Agenda de Atendimentos. Deve ser
marcado para o interessado um horário em que seja possível para ele retornar semanalmente,
caso dê continuidade na instituição.
As triagens são realizadas pelos estagiários com supervisão dos psicólogos da clínica e após
concluída a triagem, os casos passam a ser supervisionados pelos professores das disciplinas
de estágio supervisionado ou extensão. As entrevistas iniciais permitirão que seja definido,
se a clínica-escola é o local adequado para a continuidade do acompanhamento do paciente
ou se receberá encaminhamento para outro local.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
A clínica recebe para atendimento, adultos com sofrimento psicológico. No caso de crianças e
adolescentes, confirmar com a própria instituição através do contato telefônico, se é possível
o agendamento.
Não são atendidos na clínica: estudantes do IPS, estudantes do Campus São Lázaro e
estudantes do B.I (exceto de Tecnologia). Nestas situações, os interessados são orientados para
que procurem outras clínicas-escola.
O valor pelos atendimentos é definido totalmente de acordo com a possibilidade de
pagamento de cada paciente, não havendo valor mínimo estipulado.
Horários de funcionamento: 2a à 6a feira, das 8:00 às 17:00 horas.
O tempo de tratamento ocorre de acordo com a necessidade para o caso.
Ligar 71 98522-8306 para verificar horário disponível para agendamento no quadro de
horários, de acordo com o turno e hora que o interessado tenha reservado para ir
semanalmente à instituição.

Como acessar o serviço?
Endereço: Campus São Lázaro, Rua Aristides Novis, 197 - Estrada de São Lázaro.
CEP 40.210-730 Salvador-BA
Telefone: 71 98522-8306
Email: servicopsicologiaips@ufba.br

Site: https://ips.ufba.br/diretoria/servico-de-psicologia
Links importantes

116

Unidade/Órgão: Núcleo de Acolhimento e Gestão – NAGE - Atenção à
Saúde Bucal / Faculdade de Odontologia - UFBA
Descrição do serviço
A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA) apresenta uma
estrutura complexa que articula atividades acadêmicas e assistenciais, funcionando de forma
interdependente em um mesmo espaço físico. Na referida instituição são atendidos
aproximadamente 500 pacientes/dia através do Sistema Único de Saúde (SUS). Um estudo de
caracterização do perfil assistencial da FOUFBA evidenciou a prestação de atenção básica e
especializada em saúde bucal aos munícipes de Salvador e região metropolitana, bem como a
usuários residentes em cidades de todas as macrorregiões do estado da Bahia. O trabalho
citado também demonstrou que a FOUFBA é referência estadual nas especialidades de
Estomatologia, Patologia e Cirurgia Buco-maxilo-facial.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Externa e Interna. Usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. A FOUFBA faz parte
do Sistema Único de Saúde (SUS), através de convênio estabelecido com a Secretaria Municipal
de Saúde de Salvador. Assim, para obter o atendimento na FOUFBA basta ser brasileiro (a) ou
estrangeiro residente no Brasil e apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou Cartão SUS.
Horário de atendimento: O agendamento aos serviços prestados pela FOUFBA é feito via
telefone e também pela via presencial. O Núcleo de Acolhimento e Gestão (NAGE) efetua
marcações diariamente via contatos telefônicos para atendimento nas disciplinas clínicas e
demais serviços. Das 07h as 17h.
Prioridade de Atendimento: O atendimento prioritário é dispensado às pessoas portadoras de
deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às
lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo.
Esclarecimento sobre o tempo médio de espera: A recepção do NAGE informa aos usuários
que os atendimentos prestados na Faculdade de Odontologia são realizados por discentes da
graduação com a supervisão de um professor. Nesse sentido, por se tratarem de acadêmicos
em formação, o tempo médio de realização.
Sistemática de funcionamento: No momento da primeira consulta, realizado na disciplina de
Estomatologia I ou no Núcleo de Acolhimento e Gestão (NAGE), são prestados todos os
esclarecimentos ao usuário sobre a sistemática de funcionamento do serviço.

Como acessar o serviço?
Faculdade de Odontologia
Endereço: Av. Araújo Pinho, nº 62, Canela - Salvador
CEP: 40100-150 71
Telefone: (71) 3283-8980
Email:odo@ufba.br ou nagefoufba@gmail.com

Site: https://odo.ufba.br/ ,

https://odo.ufba.br/servicos/historico

Links importantes:
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Unidade/Órgão: CETAD - Centro de Estudos e Terapia do Abuso de
Drogas
O Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD), fundado em 25 de julho de 1985,
é um serviço vinculado a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia FAMEB/UFBA. O CETAD tem como propósito promover ações que contemplem a atenção aos
usuários de substâncias psicoativas e seus familiares. Também promove ações que
contemplem a educação para a saúde e o tratamento, com vistas a estabelecer um padrão de
referência para a comunidade baiana, nas suas inquietações com relação às substâncias
psicoativas e em atenção à dignidade humana. Desde a sua origem, o CETAD orienta-se para a
compreensão do uso das drogas e seus efeitos, considerando a complexidade da relação
indivíduo – drogas – e sociedade. Tem como princípios básicos, o sigilo, a gratuidade e busca
e/ou permanência espontânea para tratamento.

Descrição do serviço
Extensão Permanente do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal da Bahia, com o apoio do Governo do Estado da Bahia,
através das Secretarias de Estado da Saúde, Justiça, Educação, Trabalho e Ação Social,
Planejamento e Tecnologia; Prefeitura Municipal de Salvador, Câmara de Vereadores da
Cidade de Salvador, Serviço Social da Indústria-SESI/BA, Associação Baiana de Apoio ao Estudo
e Pesquisa do Abuso de Drogas-ABAPEQ.
Objetivos
• Acolher e oferecer tratamento psicoterápico a usuários de substâncias psicoativas
lícitas e ilícitas;
• Acolher e oferecer tratamento a familiares de usuários de substâncias psicoativas;
• Realizar avaliação psiquiátrica e acompanhar pacientes atendidos pelo Centro;
• Acompanhar as internações hospitalares de pacientes atendidos pelo Centro;
• Empreender, junto aos usuários de drogas injetáveis, ações de prevenção da
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida;
• Atender, primariamente, aos usuários de drogas injetáveis e, em particular, os
pacientes contaminados pelo HIV;
• Elaborar e desenvolver estudos e pesquisas relativos ao uso de substâncias
psicoativas nas seguintes áreas do conhecimento: epidemiologia, socio antropologia,
direito, psicanálise, educação, comunicação de massa, entre outras;
• Empreender ações, junto à comunidade em geral, no sentido de informá-la sobre os
usos de substâncias psicoativas;
• Atender à demanda de informações da comunidade sobre substâncias psicoativas;
• Realizar intervenções programadas, junto a segmentos sociais específicos, voltadas
para a educação para a saúde;
• Inventariar o acervo de publicações existentes, no país e no exterior, acerca do uso e
do abuso de substâncias psicoativas;
• Cadastrar, a nível local, estadual e nacional, os principais centros de referência e
tratamento do abuso de substâncias psicoativas;
• Realizar, a título de estudo, treinamento de estudantes de graduação e de pósgraduação, nos diversos setores do Centro, bem como ofertar, a profissionais da área
de saúde, trabalho, educação, ciências sociais e artes, a oportunidade de
especialização no campo das substancias psicoativas;
• Executar acordos de cooperação técnica com instituições públicas e privadas, com o
fim de implementar, em segmentos específicos da comunidade, as ações de
prevenção, informação, educação para a saúde, tratamento e pesquisa sobre o uso e
o abuso de substancias psicoativas;
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•

Fazer circular, através de publicações periódicas, o conhecimento e a produção do
saber sobre o usuário e as substâncias psicoativas, divulgando, inclusive, a produção
de outros Centros de Referência no país.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Externa e Interna.

Como acessar o serviço?
CETAD - Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas
Av. Pedro Lessa, 123 - Canela CEP: 40110-050 - Salvador - Bahia
Telefones: +55 (71) 3283-7180 / 7183
Email: observa.spas@gmail.com
Horário de atendimento: De segunda-feira das 08:00h–12:00h, 13:00h–17:00h.

Site: https://cetadobserva.ufba.br/pt-br/cetad/quem-somos
Links importantes:
https://cetadobserva.ufba.br/pt-br/links-uteis
https://cetadobserva.ufba.br/tipo-de-rede
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Unidade/Órgão – SMURB - Serviço Médico Universitário Rubens Brasil
Criado pelo médico Rubens Brasil Soares na gestão do reitor Edgard Santos, o então Serviço
Médico Universitário (SMU) foi instalado, em 1952, nas dependências da Reitoria da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) com o objetivo de prestar assistência à saúde dos
estudantes. Em 1965, o atendimento foi estendido aos servidores da Universidade, docentes e
técnicos-administrativos. Em 1985, o SMU passou a ser denominado como Serviço Médico
Universitário Rubens Brasil (SMURB) em homenagem ao seu fundador. Nesse mesmo ano, os
dependentes dos servidores e os servidores aposentados também foram incorporados como
população assistida pelo SMURB. Em 2011, a habilitação dessa unidade levou à ampliação da
população assistida pelo Serviço já que passou a atender servidores de outros órgãos públicos
federais através de Acordo de Cooperação Técnica com a UFBA. Em agosto de 2016, o SMURB
passou a fazer parte do Sistema Universitário de Saúde – SIUNIS – da UFBA.

Descrição do serviço
O Smurb é uma unidade do Sistema Universitário de Saúde (SIUNIS) da UFBA encarregada de
formular, implementar, executar e monitorar as ações da saúde, de prevenção de agravos à
saúde, de vigilância em saúde e segurança no trabalho. É uma unidade de atendimento
ambulatorial eletivo, ou seja, é uma unidade para atendimento de casos que podem aguardar
agendamento com horário marcado, logo não é possível atendimentos em situação de
urgência ou emergência.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Atendimento a comunidade em geral. Das segundas-feiras às sextas-feiras (exceto em dias de
feriado) das 08h às 12h e das 13h às 17h. Agendamento de atendimento médico
remoto: marcacaoremotasmurb@ufba.br

Como acessar o serviço?
Marcação De Consultas Para Pessoas Com Idade Igual Ou Superior A 65 Anos Será Feita Por
Meio De Telefone 71 3283-8704
Dias da semana e horários para fazer o agendamento por telefone:
• Terça-feira das 08h às 13h (exceto em dias de feriado)
• Quarta-feira das 11h às 16h (exceto em dias de feriado)
• Quinta-feira das 08h às 13 (exceto em dias de feriado)
Reclamações: smurbadm@ufba.br

Site : http://www.smurb.ufba.br
Links Importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

O contato com os profissionais das demais profissões da saúde:

Enfermagem enfasmurb@gmail.com
Fisioterapia fisioterapia.smurb@gmail.com
Fonoaudiologia fonosmurb@gmail.com
Nutrição smurbnutricao@gmail.com
Odontologia odontosmurb@gmail.com
Psicologia psicologiasmurb@gmail.com
Serviço Social servicosocialsmurb@gmail.com
Terapia Ocupacional terapiaocupacionalsmurb@gmail.com
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Unidade/Órgão: LABFAR- Laboratório de análise química e Toxicológica
da Faculdade de Farmácia
Descrição do serviço
Para a realização de exames laboratoriais com resultados seguros é fundamental estar atento
e seguir algumas instruções quanto a procedimentos pré-exames, preparo do paciente e coleta
das amostras. Para auxiliá-lo, separamos algumas recomendações e instruções de coleta mais
comuns. É importante segui-las:
Jejum: Embora para alguns exames o jejum não seja obrigatório, outros podem exigir jejuns de
4, 8 ou 12 horas. Verifique com antecedência o tempo adequado à realização dos seus exames
• Glicemia de jejum - mínimo de 8h de jejum;
• Glicemia Pós-prandial - 2h após ingesta alimentar. Atentar para a necessidade, a
critério médico, de coleta em jejum ou não, se sim, manter 8h em jejum;
• Glicemia pós sobrecarga de glicose/Teste de tolerância à glicose – primeira coleta com
jejum mínimo de 8h e as demais após ingesta da solução de glicose a 25% (solução
comercial com 75g de glicose anidra). Os intervalos das demais coletas devem estar
em acordo com a solicitação médica;
• Perfil lipídico contendo triglicérides e LDL-c- mínimo de 12 horas de jejum ou a critério
médico;
• Demais exames – Conforme recomendação específica ou a critério médico;
No caso de crianças de até 3 anos, o jejum recomendável é de até 4 horas. Em recém-nascidos,
a coleta deve ocorrer no intervalo entre as mamadas.
Dieta: Na maioria dos exames, os hábitos alimentares devem ser mantidos para que o
resultado do exame reflita o estado do paciente no seu dia a dia. Poucos exames exigem dieta
especial antes da coleta, como por exemplo, a pesquisa de sangue oculto (PSO) nas fezes por
métodos químicos que exige dieta durante três dias. Solicite as orientações da dieta antes da
realização do exame.
Exercício físico: Após a realização de exercícios físicos, diversos constituintes orgânicos podem
sofrer alterações fisiológicas intensidade dependentes, portanto, é possível a interferência nos
resultados de determinados exames. Por isso, é importante informar no momento do
atendimento, sobre a realização de exercícios físicos e sua intensidade antes da coleta de
sangue. Por exemplo, enzimas como CK total e suas isoenzimas, entre outros. Nestes casos,
recomenda-se aguardar entre 48 a 72 horas. Na dúvida, entre em contato conosco, ou
conforme a recomendação do seu médico.
Bebida alcoólica: Evitar bebidas alcoólicas por 72h antes da realização de exames laboratoriais.
O consumo de álcool pode alterar os resultados de alguns exames como a glicemia e
triglicérides, e outros associados a esses.
Medicamentos: Muitos medicamentos interferem nas determinações laboratoriais e por
consequência, nos resultados. No momento do cadastro dos seus exames, informe todos os
medicamentos em uso.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade externa e interna.
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Como acessar o serviço?
Endereço: Faculdade de Farmácia - © 2019 - LACTFAR
Rua Barão de Jeremoabo, s/n
Campus Universitário de Ondina Cep 40.170-215 Salvador - BA
Tel: (71) 3283-6941 e (71)3283-6948
E-mail: recepcao@lactfar.far.br
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço:
Para a realização dos exames laboratoriais o paciente deverá realizar o agendamento pelo site
ou via telefone, portando os seguintes documentos:
• Requisição médica do SUS;
• Carteira de identidade;
• Cartão do SUS ou cartão VIDA do Município de Salvador.
Para retirada dos resultados, é preferível que a mesma seja feita através do nosso site. Os
resultados também podem ser retirados na unidade presencialmente de segunda a sexta-feira
de 10h às 13h.

Site: http://lactfar.far.ufba.br/
Links importantes:
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Unidade/Órgão: Laboratório de Tecnologia Mineral - Raios X
O Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (IGEO/UFBA), foi criado
formalmente em 1968, na reforma do ensino universitário brasileiro (Decreto - Lei nº 53 de 18
de novembro de 1966), absorvendo a antiga Escola de Geologia, uma das mais antigas do Brasil.

Descrição do serviço
Análises de DRX.
Identificação de fases minerais ou da estrutura cristalina de substâncias inorgânicas
sintéticas;
• determinação de parâmetros cristalinos;
• identificação e estudo de fases minerais;
• composição normativa de solos, sedimentos e rochas sedimentares;
• identificação e quantificação de fases minerais em rocha.
Análises de WDX - FRX
• Análises semi-quantitativas (sem curva de calibração).
Inclui Espectrômetro de Fluorescência por Dispersão de Comprimento de Onda (FRX-WDX),
BRUKER AXS, modelos S8 Tiger, com o Software QUANT – EXPRESS, e Difratômetro de Raios X
(DRX) BRUKER AXS D2 PHASE, com Software de Difração de Raios X DIFFRAC.SUITE™ (EVA e
TOPAS).

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade externa e interna.
Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço:
• Os custos das análises seguem tabela em vigor e disponível no Manual de Instruções
para o Usuário que será encaminhado por e-mail. A contrapartida será calculada a
partir da demanda de análise solicitada e poderá ser negociada com a coordenação.
• É necessária a quantidade mínima de 3 g de pó em granulometria inferior à 0,074 mm
ou #200 mesh e homogêneas da amostra para a análise de DRX.
O usuário deve realizar o pedido de análise através do e-mail raiosx-lapag@ufba.br
Dias da Semana e horário de atendimento:
De Segunda à Sexta-feira, com agendamento de análises das 9-12h e das 14 às 17h.

Como acessar o serviço?
Endereço: Laboratório de Tecnologia Mineral – Raios X, Instituto de Geociências/UFBA, Bloco
B, 1º andar, sala 202B. Av. Adhemar de Barros, s/n. Campus Universitário de Ondina
CEP: 40.170-110 Salvador - Bahia - Brasil.
E-mail: raiosx-lapag@ufba.br
Telefone: (71) 3283-8634/98894-9755.

Site: http://www.igeo.ufba.br
Links importantes
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Unidade/Órgão: LABIMUNO - Laboratório de Imunologia - ICS- UFBA
Criado em 1982, o Laboratório de Imunologia do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA teve os
seus primeiros projetos de pesquisa na área da Imunologia Veterinária. Com o passar dos anos,
o laboratório de imunologia ampliou suas linhas de investigação dedicando-se a saúde humana.
No ensino de graduação, o Laboratório é responsável pelas disciplinas Imunologia I, Imunologia
Básica e Fundamentos de Biotecnologia Aplicados à Saúde, oferecidas para discentes da maioria
dos cursos da área biomédica. Tem também atuado no ensino de pós-graduação e é um dos
principais sustentáculos do Programa de Pós-graduação em Imunologia do Instituto de Ciências
da Saúde - PPGIm (Mestrado e Doutorado). Na área da extensão, desde 1992 presta serviço de
imunodiagnóstico, realizando anualmente cerca de 300.000 testes, entre ensaios sorológicos,
dosagens de hormônios e de marcadores tumorais, bem como imunofenotipagens de
hemopatias malignas. Estes serviços são destinados exclusivamente à pacientes do Sistema Único
de Saúde.

Descrição do serviço
O Laboratório de Imunologia realiza exames de imunodiagnóstico e imunodosagens para
pacientes do SUS de Salvador e do interior da Bahia..

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Externa e Interna.
Documentos necessários para atendimento
• Documento com foto ou cópia autenticada.
• Certidão de nascimento (Somente crianças ate 12 anos).
• Cartão do SUS.
• Guia do SUS original (Sem rasuras).
Prioridade de Atendimento:
Idosos, gestantes, crianças e portadores de deficiências.
Dias da Semana e horário de atendimento:
De segunda à sexta-feira, das 6:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.

Como acessar o serviço?
Endereço: Instituto de Ciências da Saúde (térreo) Av. Reitor Miguel Calmon, Número: S/N, Vale
do Canela, Salvador – Ba
E-mail:labimuno@labimuno.org.br
Telefone: (71) 3235- 9682 / (71) 3245- 5971
Resultados on line dos exames:
http://200.128.51.53/web_laudos/login.asp

Site: https://www.labimuno.ufba.br/extensao
Link importantes do Orgão:
Lista dos municípios atendidos: https://www.labimuno.ufba.br/extensao/municipios
Lista dos exames realizados: https://www.labimuno.ufba.br/exames
Unidades Parceiras: https://www.labimuno.ufba.br/extensao/unidades-saude
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Unidade/Órgão: Laboratório de Sanidade Avícola da Bahia – LASAB
Identificar as causas de perdas e elaborar estratégias de intervenção visando aumento de
produtividade para pequenos avicultores. Desenvolver e aplicar métodos de avaliação do
impacto das intervenções nas comunidades. Efetuar levantamento epidemiológico das doenças
de aves do estado da Bahia, visando a criação de programas de prevenção e controle adequados
para a situação de cada microrregião.

Descrição do Serviço
O laboratório tem como objetivos executar exames e oferecer suporte técnico-científico a
pequenos avicultores, bem como a produtores de frangos de corte, poedeiras comerciais e de
matrizes de avicultura comercial. Executar controle de contaminação ambiental de incubatórios
avícolas. Assessorar os órgãos oficiais de defesa sanitária na elaboração de planos de controle de
focos das principais doenças aviárias que interferem no comércio interestadual e internacional e
na saúde pública. Efetuar levantamento epidemiológico das enfermidades avícolas, visando a
criação de programas de prevenção adequados à cada região. Realizar a capacitação de
profissionais para atuar na área de sanidade e produção avícola. Estudantes interessados em
estágio podem se informar sobre a disponibilidade de vagas pessoalmente, por telefone ou por
meio de mensagem eletrônica direcionada à coordenadora.
Função do Laboratório: Ensino, Pesquisa e Prestação de Serviços Diagnósticos.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Externa e Interna

Como acessar o serviço?
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - UFBA
Av. Milton Santos, 500 - Ondina - CEP 40170-110
Telefone: 55 71 3283-6701/6702/6718
Salvador - Bahia - Brasil
E-mail: lia@ufba.br

Site: http://www.emevz.ufba.br/laboratorios

Links importantes:
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Unidade/Órgão: Laboratório de Microbiologia de Alimentos
Descrição do serviço
O Departamento de Análises Bromatológicas primordialmente dedica-se as áreas dos
alimentos (Análise e Controle de Qualidade, Química, Bioquímica, Tecnologia, Microbiologia,
Toxicologia e correlatos), sobretudo na sua evolução e seus impactos ao ser humano e ao meio
ambiente.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Horário de atendimento: Das 08:00 às 17:00 (informações e retirada de recipientes)
Recebimento de alimentos: Segunda à Quinta: Das 08:00 às 15:00 Recebimento de água:
Segunda à Quinta: Das 08:00 às 15:00 e Sexta: 08:00 às 12:00
Prioridade de Atendimento: O Atendimento é realizado através de ordem de chegada.
Documentos necessários:
• Requisição médica do SUS;
• Carteira de identidade;
• Cartão do SUS ou cartão VIDA do Município de Salvador.
Exames realizados:
• Exames de Sangue (Hemograma, Reticulócitos, Grupo sanguíneo, PSA, Glicemia, Colesterol,
Triglicérides, e outros)
• Exames de Fezes / Urina.
• Exames Periódicos / Admissional.
• Exames Microbiológicos.
• Exames para diagnósticos de doenças autoimunes.
O Laboratório possui instruções próprias de coleta de alimentos e água, as quais são
disponibilizadas aos clientes.
Os valores informados através de propostas via e-mail ou presencial.

Como acessar o serviço?
Endereço: Rua Barão do Jeremoabo, n° 147, Ondina - Salvador, Bahia - Brasil, cEP: 40.170-115
Telefones: Colegiado: 3283-6922 / Diretoria: 3283-6900
Laboratório Análises Clinicas: 3283-6941 (manhã) / 3283-6948 (tarde)
Email: microali@ufba.br ou recepcao@lactfar.far.br
Telefone: (71) 3332-2571 - (71) 3283-6965

Site: www.lactfar.far.br
Links importantes: https://farmacia.ufba.br/laboratorio-de-microbiologia-dealimentos
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Unidade/Órgão:
Derivados

Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Leite e

Descrição do serviço
O LaITLacteos auxilia nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como na orientação
dos profissionais solicitantes acerca da Inspeção e Tecnologia de Leite e Derivados. Desta
forma, o laboratório atender a demanda de aulas práticas da disciplina MEV 157, prestar
serviço especializado referente ao Controle de qualidade do Leite e Derivados e desenvolve
pesquisas relacionadas a Inspeção, Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
O LaITLacteos atende ao serviço de Inspeção e a produtores particulares na realização de
análises físico-químicas e microbiológicas de leite e derivados. Ademais, oferece cursos de
fabricação artesanal de iogurte, doce de leite e diversos tipos de queijos e bebidas lácteas e
treinamento de acadêmicos e profissionais da área.
O LaITLeite atende à comunidade externa atuando como elemento de suporte à indústria, a
produtores de leite e órgão fiscalizadores que necessitem monitorar a qualidade do leite e
derivados.

Como acessar o serviço?
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - UFBA
Av. Milton Santos, 500 - Ondina - CEP 40170-110
Telefone: 55 71 3283-6701/6702/6718
Salvador - Bahia – Brasil
E-mail: mevlableite@gmail.com; marioncosta@ufba.br
laitlacteos@ufba.br

Site: https://emevz.ufba.br/laboratorio-de-inspecao-e-tecnologia-de-leite-e-derivados

Links importantes:
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Unidade/Órgão - HOSPMEV - Hospital de Medicina Veterinária Prof.
Renato Rodemburg de Medeiros Neto - Laboratórios
Descrição do Serviço:
Serviços prestados:
• Atendimento clínico à pequenos, médios e grandes animais
• Atendimento cirúrgico à pequenos, médios e grandes animais
• Vacinação em cães e gatos
• Atendimento clínico à campo (animais de produção)
DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM:
• Ultrassonografia
• RX
• Eletrocardiograma e Ecocardiograma.
Laboratório de Análises Clínicas:
• Hemograma, Bioquímico, Citologia Aspirativa, Citologia de Pele, Citologia de
Medula, Pesquisa de Malassézia, Raspado Cutâneo,Cerúmen, Uroanálise, Exame
de Líquidos Cavitários
Laboratório de Viroses
• Vacina autógena para Papilomatose, Diagnósticos sorológicos: Artrite Encefalite
Caprina, Maedi-Visna, Leucose Bovina, Cinomose canina, Parvovirose canina,
Coronavirose canina, FIV/FELV
Laboratório de Bacterioses
• Diagnóstico sorológico para Leptospirose, Diagnóstico sorológico para Brucelose,
Cultura bacteriológica, Antibiograma,Pesquisa de salmonella sp.
Laboratório de Reprodução
• Análise de sêmen criopreservado, Espermiograma, Exame Andrológic,
Inseminação artificial em cadelas, Citologia vaginal (controle de estro).
Laboratório de Parasitoses
• Parasitológico de Fezes, Raspado cutâneo, Pesquisa de Babesia, Pesquisa de
Erlichia, Pesquisa de Neospora, Identificação de Parasitas, Diagnóstico de
Dirofilariose, Doença de Lyme, Anaplasmose e Erlichiose.
Laboratório de Anatomia Patologia
• Histopatologia, Necropsia, Laboratório de Tuberculose, Exame bacteriológico
para diagnóstico da Tuberculose em Ruminantes, Laboratório de Micoses,Cultura
e Isolamento de Fungo.

Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade local e comunidade interna UFBA.
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 08h as 18h.
Documentos e informações necessárias para acessar o serviço: RG e CPF do dono do
animal.

Como acessar o serviço?
Endereço: Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - UFBA
Av. Milton Santos, 500 - Ondina - CEP 40170-110 / Salvador - Bahia - Brasil
Telefone: 3283-6734 /3283-6738
E-mail: hospmev@ufba.br
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Site: https://emevz.ufba.br/hospmev
Link´s importantes:
https://emevz.ufba.br/laboratorios
https://emevz.ufba.br/zootecnia
https://emevz.ufba.br/hospmev
Conheça o Museu Interativo de Anatomia Comparada – MIAC que está situado na Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia da UFBA. Formado por um acervo de peças anatômicas, muitas das quais preparadas
por taxidermia, o MIAC tem como missão difundir o conhecimento acerca dos animais da fauna brasileira.
Saiba mais: https://emevz.ufba.br/museu-interativo-de-anatomia-comparada-miac-0
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Unidade/Órgão - HOSPMEV - Hospital de Medicina Veterinária Prof.
Renato Rodemburg de Medeiros Neto - UFBA
O Hospital Veterinário da UFBA, desde maio de 2020, vem realizando ações de prevenção em
relação à COVID-19, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde e as diretrizes
estaduais, municipais e da UFBA. Devido ao crescimento do número de casos da doença
divulgados pelos meios de comunicação e autoridades de saúde, decidimos, desde o dia 2 de
junho de 2020, suspender nossos serviços temporariamente, de forma a reavaliar as condições
de trabalho e, desta forma, garantir, da melhor maneira possível, a segurança de servidores,
professores e residentes, na tentativa de preservar a saúde e bem-estar de todos. Por entender
que nós somos um serviço essencial e que temos responsabilidade com os funcionários e
clientes, após reuniões da diretoria e da coordenação da residência, decidimos pela reabertura
do hospital a partir do dia 6 de julho de 2020.

Descrição do serviço
O HOSPMEV oferece os seguintes serviços:
• Assistência médica veterinária nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica,
anestesiologia, reprodução e obstetrícia para as diversas espécies domésticas,
silvestres e exóticas;
• Diagnósticos laboratoriais relacionados à imagem, análises clínicas, anatomia
patológica, bacterioses, viroses, micoses, parasitoses e toxicologia.
• Especialidades médicas veterinárias nas áreas de ortopedia, oftalmologia,
dermatologia, odontologia e oncologia;
• Ações voltadas para saúde pública, diagnóstico, prevenção e controle de zoonoses e
epizootias.
Características da Prestação de Serviços
•

A assistência médico veterinária prestada nas diversas áreas de atuação é realizada por
médicos veterinários do corpo técnico, médicos veterinários residentes e,
considerando que o HOSPMEV é um Hospital-Universitário, os acadêmicos, em estágio
avançado do Curso de Medicina Veterinária, também participam do atendimento, o
qual é realizado sob a coordenação de professores do Curso.

Os serviços prestados pelo HOSPMEV não são gratuitos e o pagamento somente em espécie
(não aceitamos cartões). Todo e qualquer procedimento executado tem seu valor cobrado,
considerando-se o custo dos materiais para sua execução, excluindo-se serviços e honorários
profissionais. Todo recurso arrecadado é gerenciado pela FAPEX/UFBA e é revertido para o
custeio das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no hospital.
Prestação de Serviços Especiais ao Público (Projetos de Extensão):
• Projeto Mama;
• Projeto Castração;
• Projeto Leishmania;
• Projeto Dermatologia;
• Projeto Inseminação Artificial;
• Projeto Hérnia.
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Público-alvo e sistemática de funcionamento do serviço
Comunidade Externa e interna.
Horário de Funcionamento: Abertura dos portões: 6:00hs – clientes deverão aguardar no
estacionamento.
Triagem e atendimento de emergências: Segunda a quinta - 7:00 às 12:00h e 13:00 às 15:00hs
Sexta – 7:00 às 12:00
Consultas agendadas*: Segunda a quinta - manhã e tarde. Sexta – manhã
*agendamentos de acordo com cada setor
Informações importantes:
• Os atendimentos serão realizados APENAS por agendamento, à exceção dos quadros
de emergência, que serão identificados na triagem.
• Serão priorizados os agendamentos por telefone, mas nos casos em que o paciente
atendido na triagem não configure um quadro de emergência, a consulta poderá ser
agendada de forma presencial e, caso haja vaga disponível, o paciente poderá ser
encaixado para atendimento no mesmo dia.
• Os agendamentos serão realizados por um residente através do ramal 6736 ou do
celular 98726-4137 e, se necessário, agendando presencialmente.
Informação para os Tutores
• Devem informar um número de contato (preferencialmente com WhatsApp) além disso
informar outro número alternativo ou e-mail para contatos posteriores.
• Devem chegar ao hospital com 15 minutos de antecedência, sob o risco de perder a vaga
de agendamento caso ocorra atrasos!
• Se possível trazer o animal em jejum alimentar de 12 horas (exceto para filhotes muito
novos), devido à possível necessidade de coleta de exames laboratoriais.

Como acessar o serviço:
Endereço: Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - UFBA
Av. Milton Santos, 500 - Ondina - CEP 40170-110 / Salvador - Bahia - Brasil
Telefone: 55 71 3283-6701/6702/6718
E-mail: hospmev@ufba.br

Site : https://emevz.ufba.br/

Links importantes:

https://emevz.ufba.br/contato
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Nós queremos ouvir você
É muito importante pra nós que você usuário dos serviços UFBA preencha nossa pesquisa
de satisfação. Através desse feedback podemos enteder a sua percepção sobre a
qualidade dos nossos trabalho.
Prrencher a pesquisas de satisfação é importante para o atendimento em todos os
serviços oferecidos sejam melhorados continuamente. Isso é determinante para garantir
uma experiência de excelência e que de fato atenda às necessidades da comunidade e
da sociedade como um todo.
Acesse esse link : https://cartadeservicos.ufba.br/pesquisa-de-satisfacao-ao-usuario
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