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Apresentação 

 

 Com base em Coulon (2008, p33), ao entrar na vida universitária, deixa-se de ser aluno(a) 

para ocupar o status de estudante. Trata-se de uma transição delicada, em que os índices de 

fracasso e desistência são muito altos, devido aos obstáculos existentes nessa trajetória. 

 Não se pode deixar de registrar que a educação inclusiva é um direito, é a 

democratização do saber, e sua implementação no ensino superior oferece a oportunidade de 

reparações históricas e profundas das desigualdades que marcam a sociedade brasileira, 

contribuindo para a mitigação dos problemas encontrados no acesso à universidade. 

 Essa pesquisa teve como cerne a criação de um instrumento que avalie as ações 

inclusivas desempenhadas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), através da percepção 

dos estudantes quilombolas, das Pró-Reitorias de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas e 

de Ensino de Graduação (PROGRAD), com a contribuição dos coordenadores dos Colegiados 

sobre a compreensão do tema. 

 Esse manual tem por propósito indicar caminhos que possam ser seguidos pelos 

estudantes quilombolas com o intuito de reduzir as barreiras, quando garantida sua vaga em um 

dos cursos da UFBA, além de informá-los sobre as ações inclusivas realizadas pela Instituição 

que garantam a sua sobrevivência e permanência no curso escolhido. Desse modo, almeja 

atenuar os impactos da trajetória da clientela em questão até a Universidade, contribuindo para 

diminuir os obstáculos existentes e ajudando na superação dos desafios da vida acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

1 Objetivos 

 

 Apresentar um resumo das atividades inclusivas das unidades da administração central, 

responsáveis por receber os estudantes no seu primeiro ingresso na UFBA e na conclusão do 

curso, os seus papéis, o que representam e como estes podem conseguir informações que lhes 

permitam orientações sobre como prosseguir nos cursos e como alcançar os benefícios que 

garantam a permanência. 

 

2  Primeiros Passos 

 

 O estudante, ao escolher matricular-se em um dos cursos da UFBA por cotas para 

quilombolas, passa a ser assistindo pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações 

Inclusivas (PROAE), a qual acompanha a sua trajetória até a conclusão do curso e sempre que 

solicitada. 

 A UFBA, através da Superintendência Acadêmica (SUPAC), em local, data e horário 

especificados, realiza a matrícula dos calouros, apresentando-lhes a matriz inicial do curso que 

permite acesso aos componentes curriculares nos quais estão inscritos no primeiro semestre. 

Essa informação da matriz curricular está disponível no site da UFBA. Neste momento, o 

estudante tem de apresentar os documentos comprobatórios que fazem parte dos remanescentes 

quilombolas. 

 É importante que o estudante procure a PROAE e faça uma requisição para obtenção 

dos auxílios estudantis de que necessita para a sua permanência na Universidade, caso precise 

de ajuda imediata, como assistência moradia, alimentação e transporte, após a efetivação da 

matrícula. 

 

3 Superintendência Acadêmica (SUPAC) - Ações  

 

 Unidade responsável pelo calendário acadêmico da Universidade, por sua agenda, 

registro e documentação das atividades de graduação e pós-graduação. Encontra-se sobre a sua 

responsabilidade a matrícula dos calouros de graduação, orientação as Unidades de Ensino 

quanto às dúvidas de qualquer procedimento relacionado aos estudantes. É responsável pela 

administração do prédio e equipamentos de ensino que se encontram nos pavilhões de aulas, 

espaços compartilhados por todas as Unidades. 
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 No momento da matrícula, o estudante quilombola terá de apresentar, além dos 

documentos pessoais, certificado de autodefinição expedida pela Fundação Cultural Palmares 

e declaração de que o candidato reside na comunidade quilombola assinada pelo 

presidente/coordenador da associação, contendo carimbo com o número do CNPJ, o Registro 

Geral e telefone do presidente/coordenador e de duas testemunhas. 

 A SUPAC é estruturada por 1 coordenação e 6 núcleos para atendimento estudantil, 

assim descritos: 

- Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis (CARE) - registra e emite documentos 

referentes à vida acadêmica dos estudantes de graduação e pós-graduação. Os diplomas são sua 

responsabilidade. 

- Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica (NAGA) - responsável por atender às solicitações da 

comunidade interna e externa sobre problemas acadêmicos, avaliar a situação e instruir para 

pronunciamento da Coordenação sobre a situação, além de realizar ações que auxiliam no 

reconhecimento e revalidação de cursos realizado no exterior.  

- Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) - recebe os requerimentos de estudantes, 

protocola os documentos e encaminha aos órgãos competentes, prestando esclarecimentos 

sobre as decisões tomadas ao requerente, além de informar qualquer ocorrência relativa à 

atividade acadêmica. 

- Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação (NAREG) – responsável pela matrícula 

especial para estudantes que requerem esse benefício. Para ser aluno especial na graduação, 

solicita a disciplina do departamento que há oferta dentro do período previsto no calendário 

acadêmico; registros de estudantes relacionados a transferências e intercâmbios; orientação ao  

público interno e externo à UFBA sobre as suas normas. Atualiza os registros acadêmicos, 

trancamento, dispensas de disciplinas (solicitadas pelos Colegiados), emite histórico escolar 

oficial e diversos atestados. 

- Núcleo de Integralização Curricular (NIC) – valida situação de integralização curricular no 

histórico escolar do estudante e registra no Sistema Integrado Acadêmiico (SIAC) a forma de 

saída para expedição de diploma e emite documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes; 

- Núcleo de Admissão e de Registros da Pós-Graduação (NAREP) – coordena a realização da 

matrícula, processa as transferências e as adaptações, mantém atualizados os registros 

acadêmicos estudantis, realiza a avaliação curricular para fins de expedição de diploma, além 

de emitir documentos acadêmicos relativos aos estudantes de pós-graduação. 

- Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados (NEDIC) – emite diplomas e certificados 

dos cursos de graduação, pós-graduação, dos títulos honoríficos e das atividades de extensão. 
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É responsável pelo registro dos 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 mantém a guarda e conservação dos livros de registros de 

diplomas e certificados. 

- Núcleo de Arquivo (NARQ) – é responsável pelo arquivamento e pela manutenção da 

documentação referente à vida acadêmica de estudantes e egressos. 

 

4 Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas (PROAE) - Ações 

 

Essa Pró-Reitoria está diretamente ligada à Administração Central. A PROAE tem o 

compromisso de garantir a permanência de estudantes de graduação em situação de risco 

socioeconômico no curso escolhido e a combater as desigualdades sociais e a discriminação de 

grupos excluídos dos espaços legitimados do poder. Todos os esforços são realizados para 

assegurar aos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica um bom desempenho 

na realização do seu curso, uma vez que esses têm a maior probabilidade de adiar sua formação 

acadêmica ou até mesmo abandonar os cursos, devido às adversidades que se apresentam no 

dia a dia.  

A PROAE não dispõe de recursos para atendimento a toda comunidade estudantil com 

vulnerabilidade econômica, com o intuito de garantir a isonomia. Realiza processo seletivo para 

os benefícios oferecidos pela UFBA, através de publicação de edital, possibilitando a inscrição 

de todos os que se adequam às exigências, destinando vagas para a comunidade estudantil em 

geral, em conformidade com a Resolução UFBA n.º 07/2018 e o Decreto n.º 7.234/2010. 

Essa Pró-Reitoria dispõe de um cadastro geral de estudantes que se encontram em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica por discente de graduação. Para ser incluído no 

Cadastro Geral da PROAE, o discente não pode ter concluído o curso de graduação, exceto se 

for em Bacharelado Interdisciplinar. Esse Cadastro Geral é de responsabilidade da Coordenação 

de Programas de Assistência ao Estudante (CPAE/PROAE/UFBA), sendo requisito para acessar 

benefícios concedidos por essa Pró-Reitoria. A inscrição para o cadastro geral é de fluxo 

contínuo e pode ser feita a qualquer tempo. 

 Para discentes que almejam pleitear os auxílios e/ou serviços de moradia, transporte, 

alimentação, creche e bolsa de apoio a pessoas com necessidades educativas especiais, não será 

exigido cadastramento prévio, uma vez que a avaliação socioeconômica para inclusão no 

Cadastro Geral será realizada concomitantemente com as respectivas seleções, por meio de 

editais específicos. 
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 Para ser bolsista do Programa Permanecer e/ou solicitar auxílios eventuais, o Cadastro 

Geral é um pré-requisito indispensável, devendo ser concluído em data anterior aos respectivos 

pleitos.  

 

     4.1  Como fazer o cadastro geral 

 

É necessária a entrega do formulário socioeconômico que se encontra no site da PROAE, 

que deve ser preenchido, impresso e anexado a toda a documentação e declaração sobre o seu 

núcleo familiar, de cada membro da família citado no formulário, de acordo com um dos perfis 

indicados, em envelope lacrado e identificado com nome completo, curso, número de matrícula 

e telefone e e-mail do discente solicitante. Esse envelope será entregue no protocolo da PROAE.  

Membro familiar, para fins de estudo socioeconômico, é formado por indivíduos que 

são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa, declarado e especificado no formulário socioeconômico, que residem no mesmo 

domicílio do/da estudante em Salvador ou, quando oriundo de outro município da Bahia ou 

outro estado da Federação, aqueles que residem no domicílio de origem do estudante. No caso 

de haver familiares que contribuam para a renda do/a estudante, deve ser declarada, em 

documento próprio, apenas a contribuição financeira ou a disponibilização da unidade 

habitacional, sem, contudo, ser considerado como núcleo familiar.  

 Para ser beneficiário, o estudante deverá estar matriculado em curso de graduação com 

carga horária média superior ou igual a cinco horas diárias. Existe na UFBA a relação dos cursos 

que atendem a critérios, porém os estudantes quilombolas e indígenas têm direito ao benefício 

independentemente do curso em que estiverem matriculados.  

 

Benefícios: 

 

 Moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, 

creche, apoio pedagógico, em atendimento ao compromisso com as ações afirmativas. São 

desenvolvidas ações também para a participação e o aprendizado de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

 Oferece benefícios eventuais de caráter suplementar e transitório, mediante 

apresentação de solicitações no Setor de Protocolo na sede da PROAE.  
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 Para discentes de graduação: auxílio saúde (aquisição de óculos e medicamentos); 

auxílio para fotocópia de material impresso; auxílio para aquisição de material didático; apoio 

para participação eventos acadêmico-culturais como autor principal.  

 O auxílio moradia existe em duas modalidades: Residência Universitária, espaço 

próprio da UFBA ou sob contrato. São assegurados, aos estudantes da UFBA em sua primeira 

graduação, além da moradia, três refeições diárias áreas comuns para estudos e convivência, 

durante o tempo médio do curso; Subsídio pecuniário, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, destinado ao suporte para custear parte das despesas com moradia até a 

conclusão da primeira graduação, que deverá ocorrer no tempo médio do curso. Os estudantes 

contemplados com Auxílio Moradia terão garantidas duas refeições diárias (almoço e jantar) no 

Restaurante Universitário, durante o semestre letivo, mais o auxílio café da manhã no valor de 

R$150,00 (cento e cinquenta reais) no mesmo período. O acesso ao Programa de Moradia 

ocorre por meio de edital de seleção específico, estando incluída a forma de alimentação.  

Todavia, mesmo aqueles que não forem contemplados pelo auxílio moradia, terão desconto de 

50% no valor da refeição no Restaurante Universitário, bastando que apresentem comprovante 

de matrícula do semestre em curso.  

O auxilio creche pode ocorrer de duas maneiras: vagas disponibilizadas para os(as) 

filhos(as)  com idade entre quatro meses a três anos e onze meses na creche da UFBA; ou um 

subsídio pecuniário no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por filho(a), destinado a 

contribuir com as despesas com o cuidado e assistência aos(às) filhos(as) para discentes de 

graduação que não conseguiram vagas neste espaço (PROAE, 2014). O atendimento às crianças 

obedece ao calendário acadêmico, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 

facultativos em dois regimes: Integral, das 07 às 18 horas; Parcial, Matutino: das 07 às 13 horas 

e Vespertino: das 13 às 18 horas. 

 O auxílio transporte é fornecido através de um subsídio pecuniário mensal referente ao 

valor de 3 (meias passagens) de ônibus urbano de Salvador, para seis dias semanais, 24 dias por 

mês, de acordo com o valor vigente no ano, destinado a contribuir para parte do custeio das 

despesas de deslocamento para atividades acadêmicas regulares de estudantes da UFBA em sua 

primeira graduação. O acesso ocorre por meio de edital de seleção específico. 

Os estudantes indígenas e quilombolas, além dos auxílios citados acima, recebem o 

auxílio acolhimento que corresponde a duas parcelas por mês de um determinado valor com o 

intuito de ajudar o estudante a se organizar financeiramente nos primeiros meses da vida 

acadêmica. São exigidas documentação comprobatória e Declaração de certificação da 

comunidade pela Fundação Cultural Palmares autenticadas para os quilombolas; declaração de 
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certificação da FUNAI autenticada, declaração da comunidade/aldeia de que o estudante reside 

na mesma, assinadas por três lideranças, para os indígenas; comprovante de matrícula (PROAE, 

2019a).  

 

      4.2 Lista dos documentos exigidos:  

 

1. Documentos básicos: Documentos oficiais, de caráter obrigatório, de identificação civil e/ou 

militar; e acadêmicos.  

2. Documentos sobre domicílio: Documentos, de caráter obrigatório, que caracterizam as 

condições de moradia a partir de endereço e despesas das moradias atual e de origem da/do 

estudante.  

3. Documentos sobre despesas permanentes: Documentos, de caráter obrigatório, dos últimos 

3 (três) meses que comprovem o valor médio de gastos mensal que é destinado às despesas não 

pontuais e contínuas do núcleo familiar.  

4. Documentos sobre situação de trabalho e renda: Documentos que caracterizam e comprovam 

as atividades através das quais cada membro do núcleo familiar a partir de 18 anos obtém (ou 

não) e sua renda. É subcategorizado em documentos: (i) obrigatórios, aqueles que todos os 

membros do núcleo familiar indistintamente deverão apresentar; e (ii) complementares 

indispensáveis, aqueles que, a depender do enquadramento de cada membro, também deverão 

necessariamente apresentar os documentos listados.  

 A PROAE oferece serviço de acolhimento, encaminhamento e acompanhamento dos(as) 

discentes da UFBA nos casos que envolvam riscos à saúde, além de ações voltadas para a 

prevenção e promoção, buscando garantir atendimento interdisciplinar e integral ao(à) 

educando(a), tendo em vista sua inserção plena no cotidiano universitário e a melhoria do 

desempenho acadêmico. 

Além das ações acima descritas, há outras medidas de acolhimento e auxílio à 

permanência desses estudantes, a saber: 

I. O PsiU - Plantão de Acolhimento a Saúde Mental e Bem-estar da Universidade 

Federal da Bahia, voltado para questões pontuais que causam angústias e tensões 

aos membros. 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 a outros temas que estejam perturbando a vida do indivíduo. 
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II. Projeto Entre Letras e Números – oferece monitorias nas áreas de Português, 

Matemática, Física e Técnicas de Estudo; 

III. Curso de idiomas – PROFICI e o NUPEL - para a inscrição em ambos, é necessária 

a abertura de editais e o estudante passar por processo de seleção (concorrência 

ampla); 

IV.  Apoio pedagógico – auxilia os estudantes em assuntos relacionados à vida 

acadêmica. 

Através do Programa Permanecer, concedem-se bolsas acadêmicas a estudantes com 

comprovada vulnerabilidade socioeconômica vinculadas a projetos de iniciação à pesquisa, 

extensão e iniciação ao ensino, sob a orientação de servidores(as) dos corpos docente e técnico-

administrativo da Universidade. O Projeto Conviver oferece produção e publicação de livros 

científicos e literários de autoria de estudantes de graduação com comprovada situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, por meio de edital de seleção. São oferecidas atividades para 

formação acadêmica dos discentes participantes. A PROAE possui o UFBA em Paralaxe, que é 

um projeto institucional que engloba várias ações, cujo propósito visa combater os preconceitos 

e as discriminações que impactam e dificultam a qualidade de vida e autoafirmação de 

segmentos específicos de estudantes: negros(as), índigenas, mulheres, pessoas com 

necessidades educacionais especiais, em condição de vulnerabilidade socioeconômica, lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros/LGBTTT. Apoia as atividades de lazer e 

esporte, através de edital de Bolsa Esporte que beneficia 100 (cem) estudantes atletas 

matriculados(as) em cursos de graduação da UFBA.  

 

5 Colegiados de Cursos 

 

Cada curso tem seu Colegiado representado por um Coordenador Docente. As atividades 

principais desempenhadas pelos colegiados: 

1. Matrícula presencial e ajuste de matrícula;  

2. Colação de grau;  

3. Orientação acadêmica; 

4. Análise de processos diversos: aproveitamento de estudos, trancamento fora do prazo, 

permanência no curso etc.;  

5. Atendimento presencial e emissão de declarações diversas: frequência regular, 

percentual de cumprimento da grade curricular etc.;  

6. Assinatura de comprovantes de matrícula;  
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7. Registro e acompanhamento de estágios; 

8. Acompanhamento de alunos com necessidades especiais;  

9. Solicitação à PROGRAD, quando necessário, de antecipação da formatura. 

 

6 Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) 

 

É um órgão estruturante da Administração Central que tem por objetivo atender às 

demandas acadêmicas dos estudantes e docentes de graduação. É responsável pelo diagnóstico 

das não-conformidades e proposição de políticas relacionadas ao ensino de graduação. O papel 

da PROGRAD é 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 e coordenar atividades relativas ao ensino de 

graduação (PROGRAD, 2019). 

Das atividades ligadas diretamente aos estudantes, esta Pró-Reitoria administra as bolsas 

do Programa de Educação Tutorial (PET), que foi criado para apoiar atividades acadêmicas que 

integram ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos tutoriais de aprendizagem, o PET 

propicia aos alunos participantes, sob a orientação de um tutor, a realização de atividades 

extracurriculares que complementem a formação acadêmica do estudante e atendam às 

necessidades do próprio curso de graduação. Também é responsável pelo Programa de 

Monitoria, no qual o discente monitor pode receber um auxílio pecuniário (bolsa) pelas 

atividades desempenhadas, que envolvem auxiliar o professor, monitorando grupos de 

estudantes em projeto acadêmico, visando à melhoria da qualidade do ensino de graduação. O 

estudante também pode ser monitor voluntário, ou seja, sem auxílio pecuniário. Em ambos os 

casos, os estudantes recebem certificado de participação, e a carga horária pode ser aproveitada 

para fins de integralização curricular, a depender das normas de funcionamento de cada curso 

definidas em projeto pedagógico próprio. 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 e da mobilidade acadêmica que permite aos alunos de graduação das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras realizar intercâmbio entre elas 

(PROGRAD, 2019a). 

Em relação às ações afirmativas, a PROGRAD trabalha em parceria com a PROAE na 

luta pela aprovação de medidas que avancem e proporcionem mais oportunidades aos discentes 
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carentes. Trabalha para a ampliação de vagas para os cotistas e contratação de mais professores 

e avalia as reformas curriculares apresentadas pelas unidades de ensino. É responsável pela 

fiscalização dos estágios obrigatórios e não-obrigatórios no acompanhamento do cumprimento 

dos direitos dos estudantes.  

Atua, quando necessário, autorizando a antecipação de formatura, formalmente 

justificada pelos Colegiados. 

 

7 Serviço Médico Rubens Brasil (SMURB) 

 

 O Serviço Médico Universitário Rubens Brasil, desde 2010, funciona como um órgão 

vinculado ao Sistema Universitário de Saúde (SIUNS). Encontram-se pautadas, entre as suas 

responsabilidades, formular, implementar, monitorar ações integradas de atenção à saúde de 

trabalhadores e estudantes da UFBA. Além disso, cabe ao Serviço Médico apoiar e estimular 

os projetos de pesquisa, extensão, criação e inovação universitária, contribuindo com a 

construção do conhecimento com foco no desenvolvimento institucional. 

 O SMURB oferece atendimento médico, odontológico, nutricional, psicológico, 

psiquiátrico e acompanhamento por assistentes sociais, cujos serviços estão disponíveis para 

todos os servidores, docentes e técnicos-administrativos e estudantes da UFBA. Para ter direito 

ao atendimento, o estudante tem de estar matriculado em um dos cursos da UFBA. 

A habilitação da Unidade SIASS/UFBA no SMURB possibilitou a ampliação de 

população assistida agregando servidores de órgãos federais através de Acordo de Cooperação 

Técnica entre órgãos e a Universidade. 

 O SMURB fica situado no 4.º andar do Ambulatório Magalhães Neto, do Complexo 

Hospitalar Professor Edgard Santos, na Rua Padre Feijó, 240 – Canela. Hoje, possui uma nova 

denominação: Serviço de Promoção à Saúde Doutor Rubens Brasil Soares.  

 

8 Bibliotecas 

 

 A UFBA oferece um Sistema Universitário de Bibliotecas, que promove o acesso e uso 

das informações, contribuindo no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. É um sistema integrado de bibliotecas. O acervo bibliográfico é amplo e disponível a 

empréstimo. Possui recursos de tecnologia: computadores, impressora, rede de internet banda 

larga, acesso aos periódicos (CAPES, etc) e salas com ar condicionado, silenciosas. 



 

13 

 

 

 

 Em Ondina, está localizada a Biblioteca Central da UFBA, aberta de segunda a sexta, 

das 07 às 19 horas, sala de estudo das 07 às 21 horas. Aos sábados, somente disponibiliza a sala 

de estudos das 08 às 14 horas. Essa biblioteca conta com um acervo para atender, especialmente, 

às comunidades do Instituto de Letras, Faculdade de Comunicação, Instituto de Humanidades, 

Artes e Ciências, Instituto de Biologia, Faculdade de Farmácia, Escola de Medicina Veterinária 

e Escola de Dança. Encontra-se aberta também ao público externo. 

  

9 Informações Complementares 

 

Maiores informações, encontram-se disponibilizadas nos sites institucionais ou 

presencialmente, na sede dos órgãos: 

 

PROAE: www.proae.ufba.br. Endereço: Rua João das Botas, 27, Canela e no NAPE (PAF III, 

Campus Universitário de Ondina). E-mail: proae@ufba.br; cpae-proae@ufba.br; 

acoesafirmativas@ufba.br. 

 

SUPAC: https://supac.ufba.br/. Endereço: Rua Araújo Pinho, nº 265 – Canela. Tel. (071) 

32837161/ 32837144. E-mail: supac@ufba.br 

 

PROGRAD: https://prograd.ufba.br. Endereço: Rua Dr. Augusto Viana, nº 265 – Canela. Por 

E-mail: prograd@ufba.br . Tel. (071) 32837119. 

 

SMURB: http://www.smurb.ufba.br/. Endereço: Rua Padre Feijó, 240 – Canela,  4º andar do 

Ambulatório Magalhães Neto, do Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos, ou pelo email: 

smurb@ufba.br. Tel. (071) 3283-8700. 

 

SIBI: sibi.ufba.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prograd.ufba.br/
mailto:prograd@ufba.br
http://www.smurb.ufba.br/
mailto:smurb@ufba.br
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