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ebaaaaa! passei!

Olá, calouro(a)! Tudo bem? Esperamos que sim, afinal, 
você fechou um ciclo pra iniciar outro e passou pro curso 
que tanto deseja! Não deve ter sido fácil chegar até aqui. 

Imaginamos (ou melhor, lembramos!) o quão empolgante 
é estar vivendo essa nova fase. Pessoas, experiências e 
ambiente, tudo novo. Aquele frio na barriga gostoso… 

Agora você está na Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal da Bahia! Parabéns! Pode chamar de EBA, que a 

partir de agora vocês já tem intimidade! ;)

Tudo muito bem, tudo muito bom, mas sabemos que 
a UFBA é um mundo, a vida universitária é complexa 

e são muitas as dúvidas do que fazer de agora em 
diante (se você ainda não tem, se prepara rs). Por isso 

tradicionalmente fazemos esse guia, pra te ajudar nesse 
primeiro momento. Aqui você encontrará instruções 

vitais, sobre a matrícula, o Centro Acadêmico, restaurante 
universitário (o R.U.), Buzufba e muitas outras informações 
para sobreviver nesse novo Universo no qual você acabou 

de aterrizar. Boa sorte!
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O ano é 2021, tudo está muito instável, na política, na 
economia, na sociedade e consequentemente, na 

Universidade. Portanto, assim como estamos aqui para 
lhe apoiar no que estiver ao nosso alcance, também 

pedimos que você, sangue novo, nos apoie em tudo que 
for possível. Participe, procure manter-se informado(a) 
e ativo(a) ante a nossa comunidade. Presenciamos um 

momento delicado e vamos precisar da sua cooperação, 
seja como novo colega seja como estudante de uma 
universidade pública (aí sim!) para ajudar a construir 

uma universidade e movimento estudantil cada vez mais 
atuante e que faça a diferença na vida de cada um e da 

educação no país como um todo.

Desde o ano de 2020 que as aulas têm sido apenas na 
modalidade remota na nossa Universidade e nesse novo 

semestre de 2021.2 também será, buscando sempre 
zelar pela vida seja dos alunos seja dos funcionários e 

professores da mesma, o que só ficou mais difícil quando 
sob um governo que não só não tomou as medidas 
básicas para a contenção do vírus como fortaleceu o 

processo de contaminação dos brasileiros. Não podemos 
esquecer, toda essa crise é política. Assim, todo esse 

processo tem sido bastante turbulento e difícil para todos 
nós, imaginamos então para vocês calouros e calouras que 

estão adentrando agora a um mundo completamente 
novo e de forma online. Por isso, reiteramos, vocês não 
estão sozinhos! (por mais que a dinâmica online o faça 

parecer) saibam que a comunidade EBA está de braços 
abertos para acolher da melhor forma possível a todos 

novos integrantes.    

Esse guia deve ser lido com calma e muita atenção, e pode 
ser útil em diversos momentos, por isso, aconselhamos 

que você guarde ele com carinho e vá lendo, mesmo 
que aos poucos. Não precisa ler na ordem, vai de acordo 

com o que for interessante e necessário para cada um! 
Além do manual, você pode contar com os veteranos, o 
CAUEBA (Centro Acadêmico Unificado da EBA) e todas 
as outras pessoas que fazem parte da Escola (servidores, 
professores, amigos ou quem vocês preferirem) para tirar 

alguma dúvida que porventura não tenha sido esclarecida 
nestas páginas. 

Você encontra mais informações e curiosidades no site 

www.belasartes.ufba.br 

E também tem a nossa indicação especial, o Dicionário 
Manuel Querino de Artes na Bahia. Procure saber 

quem foi Manuel Querino e também sobre o projeto do 
Dicionário! Abaixo tem um link que te leva direto pra lá! :) 

http://www.dicionario.belasartes.ufba.br/wp/verbete/
manuel-querino-manoel-raymundo-querino/

Seja muito bem vindo(a) e aproveite a viagem. 
Boa jornada!
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introdução à escola

~ a EBA ~
A Academia de Belas Artes da Bahia foi fundada em 17 
de dezembro de 1877. Passou a ser denominada Escola 
de Belas Artes da Bahia em 1891, por força da Reforma 

do Ensino Secundário e Superior da República feita por 
Benjamin Constant. É a segunda Escola Superior da Bahia 

e a segunda Escola de Artes do Brasil. Em dezembro de 
1948 passou a integrar a então instituída Universidade da 
Bahia. Atua nos eixos acadêmicos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e está subordinada ao Estatuto e Regimento Ge-
ral da Universidade Federal da Bahia - UFBA.

~ orgãos administrativos ~
Quase todo mundo torce o nariz pra essa palavra chama- 

da “burocracia”. Mas ela será uma constante na vida de 
vocês que escolheram entrar em uma instituição pública. 

Não tá fácil pra ninguém. Mas relaxem, aqui a gente te 
explica tudo isso:

Departamento

Departamento é o órgão de execução das atividades aca-
dêmicas, como determinar quais docentes (professores) 

lecionarão as várias disciplinas curriculares, além das salas 
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O Departamento também é responsável por esclarecer 
dúvidas gerais, receber eventuais reclamações a respeito 

dos professores e disponibilizar salas para acesso pelos 
alunos. Portanto, se você precisar de algo em relação ao 

que foi dito, já sabe onde ir!

Para entrar em contato com os departamentos:

I – História da Arte e Pintura

Tel.: (71) 3283-7919
E-mail: depaeba@ufba.br

II – Expressão Gráfica e Tridimensional

Tel.: (71) 3283-7919
E-mail: ebadept2@ufba.br

Colegiado

O Colegiado é basicamente uma ponte entre os estudan-
tes e a instituição. Serve pra coordenar e orientar as ativi-
dades do curso, elaborar pré-requisitos, créditos e disci-
plinas para o currículo do curso, além de deliberar sobre 
questões de matrícula, reopção e dispensa de disciplina. 

De tempos em tempos, reúne seu Coordenador e Sub-Co-
ordenador, além de representantes dos quatro Departa-
mentos e três representantes discentes (estudantes). No 
Colegiado você também pode esclarecer suas dúvidas e 
fazer reclamações a respeito das funções que o mesmo 

cumpre. O Colegiado funciona das 7h às 19h e cada curso 
possui um secretário responsável.

Para entrar em contato com cada colegiado:

Bacharelado em Artes Plásticas
Tel.: (71) 3283-7924

E-mail: plastica@ufba.br

 
Bacharelado em Design

Tel.: (71) 3283-7924
E-mail: dindustri@ufba.br

Licenciatura em Desenho e Plástica
Tel.: (71) 3283-7924

E-mail: licenciatura.artes@ufba.br

Bacharelado Superior de Decoração
Tel.: (71) 3283-7924

E-mail: decorarc@ufba.br

Direção

Aqui a gente trata da mola mestra da faculdade, respon-
sável por administrá-la e supervisioná-la, sempre confor-

me as diretrizes do CONSUNI (Conselho Universitário), 
instância máxima de deliberação da UFBA. A Diretora, ou 

Vice Diretora (na ausência da primeira), deve integrar o 
Conselho Universitário. Além disso, exerce a supervisão e o 
controle disciplinar sobre o corpo docente, o corpo discen-
te e os servidores de toda a unidade (no nosso caso, Belas 
Artes). E não para por aí: também cabe a Direção delegar 

funções à Vice-Diretora.

de aula e horários pra isso. É composto de professores do 
quadro permanente e professores visitantes com respon-

sabilidade docente.
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Para entrar em contato com a direção:

Tel.: (71) 3283-7916
E-mail: eba@ufba.br

Congregação

Por fim, congregação é o órgão deliberativo máximo den-
tro de uma unidade. Dentre suas funções estão: a aprova-

ção e homologação de decisões de instâncias inferiores 
(como o currículo e a grade horária do curso de gradu-
ação, definidos pela Comissão de Graduação), a decisão 
sobre as regras gerais de funcionamento da unidade, a 

escolha de bancas de concursos para contratação de no-
vos professores, a avaliação das atividades dos docentes e 
a deliberação sobre renovações contratuais, entre outras 

coisas.

15
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~ direção e corpo administrativo ~
Diretora: 

Profª Nanci Santos Novais 

Vice-Diretora: 
Profª Rosa Gabriella de Castro Gonçalves

Coord. do Programa de Pós-Graduação: 
Prof. Dr. Edgard Mesquita de Oliva Junior

Coord. do de Departamento I - História da Arte e Pintura: Prof.  Dr. João Carlos 
Silveira Dannemann 

Coord. do de Departamento II - Expressão Gráfica e 
Tridimensional: 

Prof. Me. Evandro Sybine

Coord. do Curso de Artes Plásticas: 
Profa. Me. Ludmila da Silva Ribeiro Brito

Coord. do Curso de Design: 
Prof. Fabio Sampaio D’Almeida Couto

Coord. do Curso de Design de Ambientes: 
Profa. Me Larissa Fadigas

Coord. do Curso de Lic. em Des. e Plástica: 
Prof. Jailson Cesar Borges

Coord. da Galeria Cañizares: 
Prof. Ricardo Bezerra

Coord. da Galeria do Aluno: 
Profª. Priscila Lolata

Secretaria / Administração: 
Josilene Silva Oliveira | Talita 

Nunes Dourado Carvalho | Anastácia Bezerra de Nascimento

Chefia de Apoio: 
Orlando Santos Sacramento

Coord. do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão: 
Profª Yumara Souza Pêssoa

~ mapa da EBA ~

1 estacionamento professores
2 pós Graduação (PPGAV)
3 carpintaria
4 galeria do Aluno
5 núcleo de Poéticas
6 banheiros
7 laboratório de fotografia
8 LIM (Lab. de invest. de Materiais)
9 copa
10 sala 5
11 colegiados
12 almoxarifado
13 sala 2
14 núcleo de Computação

15 Sala de Pintura
16 Biblioteca
17 EPICENTRO e Alinhavo EBA Jr.
18 Ateliê de Gravura
19 LabDesign
20 CAUEBA
21 Galeria Cañizares
22 FAB LAB
23 Sala 19 (cerâmica)
24 sala 18 (escultura)
25 pavilhão mendonça filho
26 ateliê livre do aluno (provisório)
27 estacionamento estudante
28 copa dos funcionários

rrafa
Caixa de Texto
Profa. Nanci Santos Novais

rrafa
Caixa de Texto
Profa. Nanci Santos Novais

rrafa
Caixa de Texto
Profa. Rosa Gabriella de C. Gonçalves

rrafa
Caixa de Texto
Profa. Renata Voss Chagas

rrafa
Caixa de Texto
Prof. Luís da Paixão Silva de Jesus

rrafa
Retângulo

rrafa
Carimbo



18 19

equipamentos da 
EBA

Os equipamentos da EBA se tratam de locais de trabalho 
e exposição que a escola possui para a utilização da 

comunidade interna e externa da Escola, tendo entre 
estes laboratórios e galerias, sendo estes:

~ laboratórios ~

A EBA tem vários laboratórios e ateliês e a maioria 
funciona como sala de aula: laboratório de fotografia, 
ateliê de cerâmica, de gravura, de pintura, etc. Porém, 
desde 2016, alguns desses laboratórios passaram a ter 

monitoria durante todo o horário de funcionamento da 
EBA, de segunda a sexta, disponíveis para uso e suporte 
dos projetos e atividades acadêmicas e deixaram de ser 

exclusivos para a aula.

Ou seja, os professores podem agendar suas aulas nestes 
laboratórios, mas a prioridade é que sejam espaços de 
produção dos estudantes, professores e funcionários. 

Como as atividades presenciais ainda não retornaram, 
os laboratórios ainda não estão acessíveis, mas dá um 

confere no que a EBA tem a oferecer nesses laboratórios:

Epicentro

Laboratório para realização de reuniões, videoconferências 
e coworking. Possui mesas, notebooks, televisão, 

impressora, scanner e equipamentos de audiovisual. 
Atualmente também é a sede da Alinhavo - Empresa 

Júnior da EBA. Fica ao lado da Galeria Cañizares.

FABLAB

Laboratório de suporte para realização de protótipos, 
mockups e maquetes. Possui máquina de corte laser, 
Fresadora, Impressora 3D e ferramentas diversas. Se 

encontra na área externa do térreo do Pavilhão Mendonça 
Filho.
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LIM

O Laboratório de Investigação de Materiais (LIM) 
é um laboratório de apoio acadêmico. Dedicado, 

prioritariamente, a dar suporte às atividades regulares de 
ensino do curso Superior de Decoração, que necessita 
de equipamentos de informática e espaço físico para o 

contato com materiais específicos 

O LIM funciona em todos os turnos e horários de 
funcionamento da EBA. Contudo, pode ser utilizado em 
outros horários, mediante autorização do Coordenador. 

O LIM pode ser utilizado como apoio aos projetos de 
pesquisa e extensão dos docentes, discentes e técnicos 

administrativos da EBA, desde que não prejudique o 
andamento das atividades de ensino de graduação 

realizadas no local.

Para fazer uso desses laboratórios, é só agendar no 
formulário disponível na página: 

facebook.com/ebalabs

LABDesign

Laboratório de suporte a projetos acadêmicos registrados 
na UFBA através de instâncias competentes. Possui 

computadores com softwares de computação gráfica, 
mesas digitalizadoras, scanner, mesa de luz e espaço para 

arquivos físicos. Fica ao lado 
do CAUEBA.

Laboratório de Computação Gráfica e Sala de 
Poéticas Digitais 

Dois laboratórios de computação que se encontram no 
casarão e possuem climatização, televisão, projetor e 14 
computadores com softwares de computação gráfica.
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~ galerias ~
Atualmente a escola conta com duas galerias, onde a 

comunidade EBA e a comunidade externa podem expor, 
sendo estas, a Galeria Cañizares e a Galeria do Aluno, 

funcionando no momento apenas a galería Cañizares de 
forma online.

galeria cañizares

 

A Galeria Cañizares, fundada em novembro de 1970, é um 
espaço expositivo da Escola de Belas Artes da Universida-

de 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. Através da sua 

história, a Cañizares (como também é conhecida) tem 
se mantido como um elemento de resistência cultural, 

localizado no centro da cidade de Salvador. 
O edital para expor na galeria abre anualmente. As 

exposições são abertas à comunidade extra-acadêmica e 
tem visitação gratuita.

Para acessar o blog da galeria: 

http://galeriacanizares.blogspot.com/

22
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galeria do aluno

A Galeria do Aluno está destinada a exposições, 
performances e outras manifestações artísticas dos 

alunos da escola de Belas Artes/UFBA. O espaço abriga 
também exposições de não discentes da EBA. A intenção 

é favorecer a troca e o enriquecimento do repertório 
artístico entre comunidade acadêmica e visitantes.

25
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eventos da EBA

De tempos em tempos, rolam alguns eventos bem 
bacanas em nossa Escola. A participação de vocês nos 

mesmos é importante tanto pra construção acadêmica 
de vocês quanto para prestigiar o que acontece na EBA. 

Vejam o que rola por aqui:

calourEBA

A CalourEBA é o evento anual de recepção dos calouros 
que estão entrando na EBA. O evento se destina a fazer 
uma semana de apresentações, palestras e oficinas na 

Escola que buscam inserir da melhor forma os calouros no 
meio universitário trazendo noções básicas sobre a EBA, a 
UFBA e todas as possibilidades dentro da Universidade. O 
evento ocorre no primeiro semestre do ano e é organizado 

pelo CAUEBA.

antonio! tempo, amor & tradição

Departamento é o órgão de execução das atividades 
acadêmicas, como determinar quais docentes 

(professores) lecionarão as várias disciplinas curriculares, 
além das salas de aula e horários pra isso. É composto 
de professores do quadro permanente e professores 

visitantes com responsabilidade docente.

salão da EBA

O Salão da Escola de Belas Artes UFBA é um projeto 
permanente do CAUEBA (Centro Acadêmico Unificado 

EBA UFBA) e consiste numa exposição coletiva anual 
de artes visuais dos estudantes de graduação da 

Universidade Federal da Bahia. Todos os estudantes 
podem participar enviando trabalhos, que são 

selecionados e premiados por uma banca examinadora.

semana de design de Interiores

Consiste em um fórum permanente anual de discussões 
didático-pedagógicas e de atualização de conteúdos 

relacionados à formação e atuação profissional dos seus 
discentes, egressos e públicos de áreas correlatas. Este 
evento é desenvolvido pelos(as) estudantes do curso 

Superior de Decoração da EBA UFBA.

é tudo design?

A Mostra de Design da Escola de Belas Artes da UFBA “É 
TUDO DESIGN?” é uma exposição bienal que tem como 

objetivo divulgar os projetos desenvolvidos por estudantes 
e egressos da EBA/UFBA. Busca promover o debate 
acerca dos princípios, conceitos e teorias do Design, 

dentro da Universidade.

represent(atividade)

Evento dedicado ao Mês da Consciência Negra. Iniciativa 
busca realizar um diálogo entre artistas, designers e 
educadores negrxs sobre a representatividade em 

seus campos de atuação no mercado, meio artístico e 
acadêmico.
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FEBAAD

A FEBAAD (Feira da Escola de Belas Artes de Arte e 
Design), é a feira semestral da escola que acontece ao 
fim de cada semestre com o intuito de fomentar e dar 

visibilidade à produção de arte e design na escola. A feira 
é organizada pelo CAUEBA e visa além da visibilidade 

também proporcionar ao corpo discente da escola uma 
oportunidade de ter a experiência como expositor, como 
forma de estimular o profissional emergente nas artes e 

no design a se familiarizar com o meio das feiras artísticas 
e exposição de trabalhos.

el gravador secreto

El gravador secreto é um evento anual criado por alunos 
da escola (Mateus Dantas, Péricles Vinícius e Antonio 

Maraldi Neto) de belas artes com a finalidade de promover 
uma movimentação das obras da técnica de gravura 
de uma forma divertida onde os alunos trocam seus 

trabalhos entre si por meio da troca de gravuras seguindo 
o esquema de  “amigo secreto”.

extensão e pesquisa

A UFBA também dispõe de diversos programas 
de pesquisa e extensão, sendo cada um com um 

direcionamento diferente a fim de fomentar a 
comunidade UFBA para a produção científica e contato 

com a comunidade externa. Assim, são alguns programas 
da UFBA e da EBA:

~ programas da UFBA ~
No âmbito da pesquisa e extenão, os programas de apoio 
e financiamento que a UFBA disponibiliza até então são:

PAEXDoc

Programa de Apoio à Extensão Docente: PAEXDoc: Apoio 
a projetos de extensão propostos por docentes. 

Para mais informações: 
https://proext.ufba.br/proext-lanca-editais-pibexa-paex-

doc-e-paextec-para-2019

PIBIEX

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Extensão 
- PIBIEX: Apoio a projetos de extensão propostos por 

docentes. 
Para mais informações: 

https://proext.ufba.br/pibiex
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PAArtes

Programa Apoio às Artes - PAArtes: Ações dedicadas 
a apoiar programa anual dos grupos artísticos e dos 

equipamentos culturais e institucionalizados. São elas: 
PIBIArtes e PIBExa. 

Para mais informações: 
https://proext.ufba.br/sites/proext.ufba.br/files/

pibiartes_2016.pdf 
https://proext.ufba.br/sites/proext.ufba.br/files/pibexa_2016.

pdf

PIBIC

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC): Tem o objetivo de inserir o graduando no contexto 

acadêmico de produção científica. 
Para mais informações: 

https://pibic.ufba.br/

PIBID

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência(PIBID): Tem o objetivo de inserir o graduando no 

contexto da docência e da vivência em sala de aula. 
Para mais informações: 

https://pibid.ufba.br/

Residência Pedagógica

O Programa de Residência Pedagógica é uma das 
ações que integram a Política Nacional de Formação de 

Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento 
da formação prática nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de 
educação básica, a partir da segunda metade de seu 

curso. 
Para mais informações: 

http://www.residenciapedagogica.ufba.br/

~ grupos de pesquisa da EBA ~
Dentro da EBA também temos alguns grupos de 

pesquisa e extensão que desenvolvem diversos trabalhos 
diferentes relacionados às artes, o design, decoração e 

licenciatura, muitos deles com apoio dos programas da 
UFBA anteriormente citados. São alguns deles:

cupim

O Grupo de Pesquisa Cupim, teve sua fundação na Escola 
de Belas Artes - UFBA em 2017, sendo idealizado pela 
Profª. Tamires Lima e pelo Prof. Zé de Rocha. O grupo 

também conta desde a fundação com a participação e co-
fundação dos estudantes Danilo Itabira, Edivan Menezes e 
Rogério de Jesus. O Cupim tem como objeto de pesquisa 

as Narrativas Sequenciais, e entre suas diretrizes o 
diálogo com a comunidade externa e as minorias, tendo 

ministrado oficinas em escolas públicas, o grupo produziu 
recentemente a HQ CUPIM: Conta Contos que adapta 

para a linguagem dos quadrinhos 5 contos indígenas e 5 
contos afro-brasileiros.

miolo

A MIOLO aterrissa espaço vazio deixado pela 
descontinuidade das já poucas revistas acadêmicas 

de arte e design de Salvador, e se instaura no terreno 

https://proext.ufba.br/sites/proext.ufba.br/files/pibiartes_2016.pdf  
https://proext.ufba.br/sites/proext.ufba.br/files/pibiartes_2016.pdf  
https://proext.ufba.br/sites/proext.ufba.br/files/pibexa_2016.pdf 
https://proext.ufba.br/sites/proext.ufba.br/files/pibexa_2016.pdf 
https://pibic.ufba.br/ 
https://pibid.ufba.br/ 
http://www.residenciapedagogica.ufba.br/ 
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pouco explorado das quase inexistentes publicações não 
acadêmicas soteropolitanas voltadas para estas áreas 

do conhecimento. Surge da vontade de estudantes do 
curso de Design da Escola de Belas Artes da UFBA (EBA/

UFBA) de experimentar, na prática, os princípios do 
design gráfico aplicados na produção de revistas e outras 

publicações periódicas. Organizados como o Núcleo 
de Design Editorial (NUDE), foram estes estudantes 

que lançaram a proposta de uma revista produzida por 
eles na Escola de Belas Artes. Esta proposta foi acolhida 
como uma variação do projeto Tiragem: Laboratório de 
Livros, um coletivo de professores, estudantes da UFBA 

e ex-alunos da Escola de Belas Artes que já flertavam 
há tempos com a ideia de expandir a sua linha editorial, 

focada em livros de artista, para o campo dos periódicos e 
outras publicações.

mirá

O Mirá, núcleo de animação da Escola de Belas Artes, 
é um projeto de extensão permanente que tem como 
missão fomentar o estudo e a produção de animação 
em Salvador/BA. Formado por profissionais locais de 

animação, estudantes e professores da EBA e de outras 
instituições de ensino o Núcleo trabalha em parceria com 
a Empresa Jr Alinhavo e produtoras locais na realização de 
projetos de animação voltados para publicidade, cinema 
e televisão desde 2015. Em 2018 iniciou a produção do seu 
primeiro projeto autoral, intitulado “Quintal”, com previsão 

de lançamento para o final do ano de 2021. Para saber 
mais, acesse o site do Núcleo:  

www.mira.ufba.br
 

Se você quer fazer parte do Mirá, dá uma olhada nesse 
link: 

encurtador.com.br/ftyGJ 
e depois faça seu cadastro nesse formulário: 

https://forms.gle/QoSpM96imSJ4jthC8 

teciteca

A Teciteca é uma atividade de pesquisa, ensino e extensão 
do Núcleo Griot, um programa vinculado ao Curso de 

Design da Escola de Belas Artes (EBA), que esteve ativa até 
o segundo seme- stre de 2015. 

Visava fomentar, no estado da Bahia, a inovação e o 
desen- volvimento de novos tecidos/não-tecidos voltados 
para o campo do design de moda, interiores, produtores 
têxteis e áreas afins. Para tanto, a Teciteca se articulava 

com o ensino de graduação e a extensão universitária por 
meio da promoção de diversas ativi- dades educativas. 

A pesquisa da Teciteca tinha foco na catalogação de 
teci- dos/não- tecidos produzidos de modo artesanal, 
nos territórios de identidade do Recôncavo, Portal do 
Sertão e Região Metropoli- tana de Salvador, para o 

desenvolvimento de uma biblioteca de acervo têxtil em 
versões físicas e virtual. 

Entretanto, o projeto parou antes desta última fase 
ser concluída. Assim, diante deste cenário, o presente 

projeto tenciona dar continuidade, sob nova direção, às 
atividades de pesquisa ex- ploratório-experimental da 

Teciteca, embora, inicialmente, sob um recorte específico. 
Objetiva: (1) retomar a parceria com os artesãos da Casa 
das Rendeiras, Associação de Rendeiras da comunidade 

de Saubara, Recôncavo Bahiano;

alinhavo (empresa júnior)

Nem todo mundo sabe mas a EBA possui uma Empresa 
Júnior funcionando desde 2016. Para quem ainda tá por 

http://www.mira.ufba.br 
http://encurtador.com.br/ftyGJ  
https://forms.gle/QoSpM96imSJ4jthC8  
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movimento 
estudantill

É importante que vocês saibam, em primeiríssimo 
lugar, que atuar no Movimento Estudantil não é um 

passaporte para mergulhar no lado negro da política, mas 
transformar-se em um agente de mudança da sua própria 
realidade lutando pela melhoria das condições que vocês 
enfrentam na universidade (e saibam desde já que vocês 

não estão em um paraíso). 
Além disso, não é ilegal: está garantido na Constituição o 
direito dos estudantes se organizarem em defesa de seus 

interesses. Essa é a bandeira do Movimento Estudantil! 
É direito e dever de nossa parte ocuparmos os nossos 

espaços. A garantia de nossos direitos começa quando 
damos os primeiros passos. Unidos somos mais fortes 
que um. Se quiserem conhecer melhor o Movimento 

Estudantil, procurem o C.A. da Faculdade. Aproveitem e se 
liguem a seguir em alguns nomes importantes:

união nacional dos estudantes (UNE)

A UNE é a entidade máxima dos estudantes brasileiros 
e representa cerca de seis milhões de universitários de 

todos os 26 Estados e do Distrito Federal. 
A universidade é um ambiente onde a juventude brasileira 
tradicionalmente se organiza em torno de visões, opiniões 

e vontades comuns. Movimento estudantil é o nome 
dessa atividade que envolve tanto a organização de uma 

festa como a participação numa passeata, a criação de 
uma empresa júnior ou a representação política para 

debater o país. Em meio a esse processo, os estudantes 
vão se organizando em entidades representativas como 

fora, uma Empresa Jr é uma associação civil, sem fins 
econômicos, constituída e gerida exclusivamente por 
alunos de graduação de estabelecimentos de ensino 

superior, que presta serviços e desenvolve projetos para 
empresas, entidades e sociedade em geral, nas suas áreas 
de atuação, sob a orientação de professores e profissionais 
especializados. A Alinhavo é formada por estudantes dos 

quatro cursos da EBA e por isso desenvolvem projetos em 
diferentes áreas do design e das artes visuais, incluindo 

design gráfico, design de produto, animação, artes visuais, 
arte-educação e outros. A Alinhavo também oferece 

oficinas de capacitação voltadas para o público interno e 
externo. A seleção para participar ocorre semestralmente, 

ou quando necessário.
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DAs (diretórios acadêmicos), CAs (centros acadêmicos), 
DCEs (diretórios centrais), uniões estaduais de estudantes 

e executivas nacionais de cursos. A união destas 
organizações forma, há mais de 70 anos, a UNE.

diretório central dos estudantes (DCE)

O DCE (Diretório Central dos Estudantes) é a entidade 
representativa de todos os estudantes. Ou seja, o DCE se 
propõe a ser um espaço sujeito a disputas democráticas 

no campo dos interesses da categoria dos estudantes. Isto 
significa que o DCE congrega vários Centros Acadêmicos 

(CA’s) e diferentes espaços de discussão e decisão. A 
diretoria do DCE é escolhida a cada dois anos por meio de 
eleições diretas entre todos os estudantes de graduação. 

O papel do DCE e dos CA’s é: estudar, discutir, definir 
e lutar pelos interesses do conjunto dos estudantes 

dentro da Universidade: a qualidade do ensino e a saúde 
da Universidade, expressa no crescimento e no caráter 

realmente público desta instituição. 

Dado o fato de que o Ensino Superior Público no Brasil 
hoje se tornou uma “regalia de poucos”, é fundamental 

que sejamos parte ativa do Movimento Estudantil, 
localizando e entendendo as limitações e problemas do 
atual modelo de universidade (restrito e muito distante 

da maioria da sociedade e dos problemas do país), assim 
como crescer com a resistência ao cada vez mais visível 

processo de sucateamento da estrutura universitária 
(já marcante na presença de cursos pagos, na falta de 

financiamento, na má estrutura de alguns cursos e 
institutos, etc.).

centro acadêmico (CA)

Um Centro Acadêmico (CA) é uma entidade que 
representa todos os estudantes de um curso. E para 
representar, ele deve manter com seus estudantes 

um canal direto e permanente de contato, realizando 
as discussões, debates, palestras e reuniões de forma 

democrática e aberta a todos que quiserem participar. 

O CA também deve buscar formas de incentivar a 
participação daqueles que não participam, trazendo-os 
para as suas atividades e construção. Dentre as funções 

básicas do CA está principalmente garantir o contato dos 
estudantes do curso com os órgãos de representação 

geral (DCEs, Executivas de curso e etc.). Discutir soluções 
para os problemas do curso (como falta de professores, 

mudanças curriculares, matérias mal planejadas), garantir 
que haja representação dos estudantes nos órgãos 

colegiados e departamentos, fazer a recepção de calouros, 
organizar confraternizações e fiscalizar a faculdade 

também são importantes funções de um Centro 
Acadêmico.

diretório acadêmico (DA)

Um Diretório Acadêmico (DA) é praticamente a mesma 
coisa de um CA, exceto pelo fato de ele representar e 
congregar estudantes de mais de um curso de uma 

mesma área. Por exemplo, um DA de comunicação, que 
agrega jornalismo, publicidade e audiovisual.
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~ caueba ~
O CAUEBA é a principal instância de representação e 

atuação dos estudantes da EBA! É através do CAUEBA 
que sua voz será ouvida, que os estudantes se organizarão 

para reivindicar direitos, organizar eventos, denunciar 
abusos, resumindo, o CAUEBA é fundamental para todos 

os estudantes da escola! Por isso, também é papel de 
cada estudante manter o CAUEBA vivo e atuante, pra 

que assim, possamos sempre ter condições de tornar a 
universidade um lugar melhor para nós mesmos e para os 

que virão depois de nós.
O centro acadêmico da EBA funciona de forma unificada 
como o Centro Acadêmico Unificado da Escola de Belas 

(CAUEBA), abarcando os quatro cursos existentes na 
escola. Assim, a partir do seu estatuto vigente, o CAUEBA 

se subdivide em:

assembleia geral

A Assembléia Geral é a instância máxima de deliberação 
do CAUEBA e será formada por todos os estudantes 

regularmente matriculados nos quatro cursos da Escola 
de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, dentre 
graduandos e pós- graduandos, em pleno gozo de seus 

direitos. 
É de competência da Assembléia Geral: 

1. Discutir, aprovar ou rejeitar quaisquer questões de 
interesse estudantil. 

2. Destituir, se julgar necessário, a Coordenação Executiva, 
constituindo, de imediato, comissão eleitoral para 
coordenar o processo eleitoral que estabelecerá as 

atividades para um novo pleito. 
3. Discutir, aprovando ou rejeitando, quaisquer assuntos 

que versem sobre modificação ou extinção deste estatuto 
do CAUEBA. Representação Estudantil

representação estudantil

A representação Estudantil é uma instância de defesa dos 
interesses estudantis junto aos órgãos da EBA e previsto 

em seu regimento interno e assim constituído: 
I- Congregação 

II- Departamentos 
III- Colegiados 

Os Representantes Estudantis, serão eleitos em 
Assembléia Geral regida pelo estatuto do CAUEBA-UFBA, 

já que as representações referentes à Congregação, 
Departamentos e Colegiados abrangem os quatro cursos 

de graduação ministrados na Escola. 

Os representantes dos Estudantes no colegiado serão 
eleitos em Assembléia geral, dentre os estudantes da EBA, 
podendo a Coordenação Executiva, a qualquer tempo, em 

caso de renúncia ou impedimento, substituí-lo.

coordenação executiva

A Coordenação Executiva é o órgão administrativo e o 
executivo do centro Acadêmico Unificado da Escola de 

Belas Artes e será composto de:
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1. Coordenação Geral e Vice-Coordenação Geral
2. Coordenação de Finanças

3. Coordenação Acadêmica e Arquivo
4. Coordenação de Relações Públicas
5. Coordenação de Cultura e Eventos

6. Coordenação de Divulgação
7. Coordenação Estudantil do Atelier Livre do Aluno

A atual coordenação executiva do CAUEBA é formada por 
uma Comissão de Gestão Extraordinária, tendo sido essa 
formada em assembleia, através do prolongamento do 

mandato da última gestão do CAUEBA, a Samsara, no dia 
04/12/2020.

Para acessar o estatuto completo do CAUEBA, dá uma 
conferida no link: 

https://drive.google.com/file/d/0BxgFP5NgjSuzdkQxN2Ftd3
h2c1ZiUlJMdHpuRmpYX2tsb3ZZ/view

encontros estudantis

Os encontros estudantis são essenciais no 
desenvolvimento do movimento estudantil e são base 

para a troca de conhecimentos, integração e organização 
de estudantes de um mesmo curso ou de diferentes 

cursos e universidades, além de também sempre 
emitirem certificados de horas complementares, sendo 

estas fundamentais na graduação. Por questões relativas 
à pandemia, muitos desses eventos acabaram sendo 

adiados ou acontecendo de forma online em 2020 e 2021, 
mas dá um confere direitinho em cada um e não deixe de 

acompanhar os cronogramas de cada um!

congresso da UFBA

O Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão constitui-se 
como um espaço de reflexão ampliada e aprofundada 

sobre a Universidade, sobre suas heranças e perspectivas 
e seu papel social, favorecendo o estabelecimento de 

políticas mais bem definidas para as diversas dimensões 
da UFBA, enquanto instituição pública, gratuita, de 
qualidade e marcada por forte compromisso com a 

sociedade. O evento propõe um espaço de interlocução 
entre os mais diversos saberes produzidos nos programas 

de assistência estudantil e de fomento à pesquisa, 
extensão e ensino na UFBA, associando-se ao movimento 
que reverberou na UFBA durante os Congressos realizados 

em 2016, 2017 e 2018.

40
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congresso virtual UFBA

O Congresso virtual UFBA surgiu em 2020 no contexto 
da pandemia do coronavírus e teve uma segunda edição 

em 2021. As atividades do Congresso UFBA Virtual são 
compostas de Vídeo-pôsteres, Mesas e outras formas de 
discussão (englobando Palestras, Debates, Entrevistas e 

Depoimentos) e Intervenções Artísticas. Todas ocorrendo 
de forma online e acessível para todo a comunidade UFBA 

e comunidade externa.

fórum negro de cultura e arte (FNAC)

O FNAC é um evento que explora a multiplicidade de 
saberes afros em diversas perspectivas, tanto nas artes, 
quanto na filosofia e outras linguagens. Deflagrado em 
2017, pela Escola de Teatro, emerge de uma insatisfação 
coletiva – dos estudantes da graduação, estudantes da 

pós-graduação e alguns professores engajados – referente 
ao recalcamento dos conhecimentos afro- referenciados 

na Universidade Federal da Bahia e práticas de um 
racismo institucional em suas instâncias. 

O Fórum conta com várias ações durante os cinco 
dias de evento, como oficinas, conferências, ciclos de 
leituras dramáticas, Feira Afro, exposição de trabalhos 

acadêmicos, mesas de discussão, painéis de artes, cinema 
negro e lançamentos de livros.

Página para acompanhar:
https://www.instagram.com/forumnegro/

ENEARTE

O Encontro Nacional dos Estudantes de Artes – ENEARTE 
é um evento itinerante realizado desde 1988, de cunho 

científico, político, acadêmico e cultural. Constituído por 
estudantes de Licenciatura e/ou Bacharelado das diversas 
áreas de Artes, em todo o país. Tem por objetivo promover 

a discussão e a reflexão sobre a Arte e a sociedade, e 
apresenta-se como um espaço de intercâmbio cultural. 

A troca de experiências e a divulgação de trabalhos 
científicos dos alunos de artes de todo o país são sempre 

privilegiadas neste encontro, pois, assim, objetiva-se 
também o fortalecimento e o reconhecimento dos cursos 

nas universidades e a valorização da arte como campo 
de pesquisa e conhecimento científico. Essa é uma 

das razões pelas quais este encontro visa construir um 
diversificado painel da produção artística-acadêmica em 

âmbito nacional.

ENALIC

Criado pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação e 
pelo Colégio de Pró-Reitores das IFES (Instituições 

Federais de Ensino Superior), o Encontro Nacional das 
Licenciaturas constitui-se, desde a sua criação, em um 

importante espaço de reflexão das demandas e políticas 
das licenciaturas. O I Encontro, realizado em 36 37 2010, 
na Universidade Federal do Amazonas, buscou envolver 
as licenciaturas de várias IES nas discussões e reflexões 

epistemológicas das estruturas curriculares, priorizando a 
interdisciplinaridade na formação do licenciando. 

No II Encontro Nacional das Licenciaturas, realizado no 
ano de 2011, na Universidade Federal de Goiás, com a 
criação do I Seminário Nacional do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) ampliou-

https://www.instagram.com/forumnegro/ 
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se o fórum de debate com o intuito de socializar questões 
relativas às políticas públicas, programas e práticas 

formativas referentes às licenciaturas, em especial, o 
PIBID. Participaram desse encontro cerca de 1.600 alunos 

e professores da escola básica.

CONe design

O CoNE, Conselho Nacional dos Estudantes de Design, 
é o fórum de discussão que ocorre duas vezes ao ano - 
em suas edições de Verão e de Inverno, normalmente 
realizados em Janeiro e Julho, respectivamente, e este 
último conjuntamente ao N Design - que se constitui 
pela congregação de representantes de entidades de 

base (CA’s, DA’s, a entidade estudantil que te representa 
em sua faculdade) ou cursos, eleitos por indicação do 

corpo estudantil e estudantes que quiserem compor as 
reuniões. 

Lá, se discute assuntos relacionados ao ensino de Design 
no Brasil, situação dos cursos, organização da mobilização 

nacional ou local, manutenção do conselho, interações 
com outras entidades de outros cursos, regulamentação 

da profissão ou qualquer outro assunto proposto que seja 
pertinente.

Página para acompanhar:
https://www.instagram.com/cone.design/

N design

O Encontro Nacional de Estudantes de Design acontece 
todo ano desde 1991. A primeira edição aconteceu em 
Curitiba, reunindo e consolidando movimentos que já 

andavam rolando pelas faculdades de Design de todo o 
Brasil. Organizado por estudantes, para estudantes e sem 

fins lucrativos. 

É um evento tradicional na cena de Design, um dos 
maiores da América Latina. Ele acontece a cada ano em 

uma cidade de uma regional diferente, o que faz com que 
todo ano seja uma experiência única em alguma parte do 

país.

R design

O Encontro Regional de Estudantes de Design é um 
evento itinerante de cunho acadêmico e sem fins 

lucrativos, que tem o intuito de promover a integração de 
estudantes de Design e 

áreas afins, gerando discussões sobre a atividade e 
abordando as características culturais de cada região que 

o sedia. O evento permite ainda a troca de experiências 
entre acadêmicos, profissionais e sociedade, constituindo 
um espaço onde todos os estudantes de design do Brasil 

têm direito a voz, fortalecendo não só a atividade, mas 
também a atuação regional no cenário nacional.

~ transporte ~
Para ter mais acesso e facilidade de participar de eventos 
acadêmicos que acontecem, o aluno UFBA tem direito a 

solicitar um transporte da universidade gratúito para ir até 
o evento. 

Para solicitações de transporte para qualquer evento que 
tenha relação com o meio acadêmico e com a área de 

estudo que o curso se propõe, o primeiro passo é solicitar 
por meio do Centro acadêmico, que é o representante 

legal dos estudantes dentro das Unidades da UFBA. O CA 
por sua vez, deve recolher as informações necessárias para 

a ida ao evento (local, horário, datas, quantos estudantes 
da unidade irão e em quais atividades estão envolvidos) 

https://www.instagram.com/cone.design/ 
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feito isso, uma solicitação formal deve ser entregue a 
PROEXT (Pró-reitoria de extensão da UFBA) por meio de 

um ofício seguido das assinaturas, números de matrícula 
e RG ou CPF dos estudantes que irão viajar. 

Na falta de um CA, como foi o caso no ano de 2018, foi 
feita uma solicitação direta na coordenação do curso, 

junto com o recolhimento das assinaturas e um oficio de 
solicitação de ônibus que foi assinado pela coordenação e 
pela direção da Unidade e foi enviado para a PROEXT que 

aceitou o pedido e liberou o ônibus.
Essa solicitação deve ser feita com pelo menos 3 meses de 

antecedência, pois é uma viagem interestadual.

46

auxílios e assistência 
ao estudante UFBA

As políticas de auxílio e assistência compõem diversas 
ações, programas e estruturas da universidade com o 

intuito de assistir à permanência dos alunos na mesma e 
auxiliar no cotidiano e na graduação do estudante.

PROAE

A PROAE oferece diversos auxílios a estudantes em 
vulnerabilidade socioeconômica, e é responsável pelo 

gerenciamento da maioria dos auxílios da UFBA. 
Aos estudantes de baixa renda, é muito importante 
se inscrever na PROAE, pois existem auxílios muito 

importantes para a permanência dos mesmos. Dentre os 
serviços oferecidos pela PROAE destacam-se os de 

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 
BOLSA MORADIA 

BOLSA ALIMENTAÇÃO 
AUXÍLIO TRANSPORTE e CRECHE. 

Além dos serviços citados, a PROAE também é 
responsável pelo PROGRAMA PERMANECER.

Como conseguir esses serviços?
Para conseguir os serviços mencionados, os interessados 
devem se inscrever na PROAE, no período de matrícula. 

Para isso, precisam atender aos seguintes requisitos:
1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação 

da UFBA;
2. Não ter concluíıdo outra graduação;
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3. Pertencer a família em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica;

4. Não ter pais ou responsáveis residentes em Salvador 
(apenas para pleiteantes à vaga no serviço de RESIDÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA E BOLSA MORADIA)

Caso atenda aos requisitos acima, é preciso apresentar 
uma série de documentos. Alguns

documentos demandam tempo para serem 
providenciados, portanto pesquise o edital de seleção 
específico para o auxílio almejado com antecedência 
e faça seu cadastro no PROAE o quanto antes. Pra se 

informar melhor só acessar o site da PROAE:
https://proae.ufba.br/

buzufba

O Buzufba é o transporte universitário de ônibus da UFBA 
o qual, após a greve de 2012, o Movimento Estudantil da 
Universidade resolveu cobrar da administração central 
o cumprimento de pautas e reivindicações antigas que 
estavam “engavetadas” até então. Um dos itens desta 

pauta reivindicatória era a criação (ou retorno) do serviço 
que realizaria o transporte intercampi dos estudantes 

da Universidade ou, simplesmente, BUZUFBA. Ele conta 
com 6 linhas, sendo elas a B1, B2, B3, B4, B5 e Expresso, 
fazendo cada uma um trajeto diferente pelos Campi da 
Universidade. É um transporte gratuito oferecido para 

toda a comunidade UFBA sendo sempre válido lembrar 
que o BUZUFBA é uma conquista muito positiva fruto de 

uma reivindicação estudantil de longa data.

biblioteca e o pergamum

A UFBA possui grandes acervos de livros que estão 
espalhados por todos os campi. Na EBA nós temos a 
Biblioteca Sofia Olszewski Filha, a qual possui livros 

voltados para as áreas de todos os cursos. O empréstimo 
de livros é gratuito, e você irá precisar usá-los muitas vezes. 

Tendo seu número de matrícula, ao ir pela primeira vez 
numa biblioteca, você pode se cadastrar no sistema digital 
Pergamum, o qual te dará possibilidade de renovação da 

locação, reserva de exemplares, ou até o local que o livro se 
encontra. É só acessar o site: 

http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/
index.php

PROFICI

A UFBA oferece cursos de idiomas gratuitos (inglês, 
espanhol, francês, alemão e italiano) através do PROFICI 
(Programa de Proficiência em Língua Estrangeira). Muita 

gente não sabe que esse programa existe, e é uma 
ótima experiência! Aproveitem essa grande chance! Se 

informem no site http://www.profici.ufba.br/ ou na sala 208 
do Instituto de Letras que fica em Ondina.

mobilidade acadêmica

O Programa de Mobilidade Acadêmica foi criado com 
o objetivo de permitir que estudantes de graduação de 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras 
pudessem realizar intercâmbio entre elas. Para garantir 
sua participação o estudante precisa ter cursado todas 

as disciplinas do primeiro ano, ou seja, 1o e 2o semestres 
letivos do curso na Instituição de origem, e possuir 

no máximo uma (01) reprovação por período letivo. O 

https://proae.ufba.br/ 
http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php 
http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php 
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processo de mobilidade acadêmica não se aplica a 
pedidos de transferência de alunos entre as Instituições 

Federais de Ensino Superior, que normalmente é feito por 
Concurso de Vagas Residuais. 

Os estudantes interessados em participar, deverão 
consultar o Coordenador do seu respectivo Curso para 
elaborar o plano de estudos, que envolve escolhas de 
disciplinas pretendidas sendo correlacionadas com 

as ementas de sua IFES de origem, para que ocorra o 
aproveitamento quando o estudante retornar a sua IFES 

de origem. 
O próximo passo é o preenchimento do requerimento 

(formulário concedido pela SGC) e em anexo especificado 
as disciplinas que serão aproveitadas e sua carga horária, 

entregar ao Colegiado para posteriormente o próprio 
colegiado encaminhar para a PROGRAD. 

SMURB

A Pró-Reitoria de Graduação irá consulta o Pró-Reitor da 
IFES pleiteada caso a IFES aceitar receber o estudante, 

após a resposta da IFES a Pró-Reitoria de Graduação 
comunica ao colegiado para informar ao estudante 

interessado. 

De acordo com o convênio, a UFBA não se 
responsabilizará pelas despesas dos participantes no 

programa. Os prazos obedecem ao disposto no Calendário 
Acadêmico, seja para alunos da UFBA ou de outras IFES.

Poucos sabem, mas na universidade, o estudante tem 
direito ao atendimento gratuito em setores como o 

SMURB (Serviço Médico Universitário Rubens Brasil), 
situado na Rua Padre Feijó, 240, Canela - é o órgão pericial 

da UFBA e o centro de atenção primária e secundária 
à saúde. Ele presta serviços à comunidade acadêmica 

(estudantes, funcionários e professores) e à sociedade em 
geral. 

• Atendimento Médico: clínica geral, cardiologia, 
dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, 

ginecologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, 
saúde computacional, etc. 

• Atendimento Odontológico 
• Atendimento Psicológico 

• Atendimento de Enfermagem 
• Atendimento Nutricional 

• Atendimento Fisioterápico 
• Atendimento de Serviço Social 

Para mais informações, email: smurb@ufba.br e telefone 
geral: 3283-8700

PsiU

Temos o PsiU, um plantão de acolhimento psicológico, 
caso precise conversar sobre suas questões internas, o 
qual funciona na sede da PROAE. O serviço funciona 
durante o período letivo do semestre e também nas 

férias das atividades acadêmicas, sendo que a procura 
é muito mais baixa nesse período. Além do plantão de 

acolhimento, o Dr. Veras sempre conversa com pessoas 
angustiadas via aplicativo de mensagem instantânea, 
sempre que surge alguém com alguma demanda ou 

necessidade. 

O programa pode ser acompanhado nas  suas redes 
sociais:  

Facebook – psiunauniversidade; 
Instagram –  @psiufba ;  
Youtube – PsiUCanal ; 

e WhatsApp para acolhimento – 071 98707-1041.
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restaurante universitário (RU)

O Restaurante Universitário da UFBA, ou simplesmente 
RU, é o restaurante que a universidade tem para toda a 
comunidade UFBA, seja aluno, docente ou funcionário. 

Nele, é servido o almoço, com horário de funcionamento 
das 11:00 até as 14:00, e o jantar, funcionando das 17:00 
até as 20:00. O restaurante tem três unidades, sendo 

elas no Campus de Ondina, São Lázaro e na Residência 
Universitária no Corredor da Vitória (Sendo este exclusivo 

para bolsistas de alimentação). 
Para almoçar no restaurante, é cobrada uma taxa de 
2,50 para pagantes e nenhuma taxa para bolsistas, 
para pagantes, é preciso apresentar documento de 

identificação com foto e comprovante de matrícula e 
sendo necessário para bolsistas a comprovação da bolsa. 
O restaurante funciona através da distribuição de fichas 

para bolsistas e pagantes, assim, em alguns dias com 
muita demanda essas fichas podem acabar e algumas 

pessoas não terem acesso ao restaurante. O RU também 
funciona durante as férias, nesse período o número de 

fichas é mais limitado.

matrícula WEB

É o Sistema Acadêmico mais acessado entre os alunos da 
UFBA. É possível fazer diversas consultas: histórico escolar, 

débito na biblioteca, prazos decididos para o calendário 
acadêmico; é possível realizar matrícula, conferir o relatório 

de alocação, solicitar trancamento de disciplina, além de 
ter acesso a serviços e links importantes. Caso você não 

tenha senha, clique em “NAO TENHO SENHA / ALTERAR 
SENHA” e, então, você será redirecionado para o Sistema 
Integrado de Usuários e Serviços. Crie sua senha por lá, é 
um portal auto explicativo. Após a criação, entre no SIAC 

e desfrute do menu esquerdo. Clique e leia tudo sem 

moderação. 
Vale ressaltar que, ao término de cada curso, o(a) 

professor(a) de cada disciplina deve lançar as notas 
no sistema. A maneira de avaliar se isto já foi feito é 

acessar o SIAC e conferir. Caso a nota tenha sido lançada 
errada, contate o professor o mais rápido possível, pois 

a média ponderada do seu rendimento acadêmico, 
também chamado de Coeficiente de Rendimento (CR), 

é importante para se conseguir alguns programas na 
Universidade.
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dúvidas frequentes

1. o que acontece se eu perder numa matéria 
por falta?

Nesse caso sua nota final é 0 e o seu CR (coeficiente de 
rendimento, também conhecido como score) abaixa. 

Vale lembrar que, se no início do semestre você perceber 
que não quer continuar na matéria pode solicitar o 

trancamento, mantendo seu CR.

2. o que é disciplina optativa?

São as disciplinas de livre escolha do aluno, dentre as 
disciplinas oferecidas em outros cursos, que constam na 

matriz curricular do seu curso e que complementam a sua 
formação profissional em determinada área ou subárea 

de conhecimento.

3. e disciplina eletiva?

São as disciplinas de livre escolha do aluno, para fins 
de enriquecimento cultural, de aprofundamento e/
ou atualização de conhecimentos específicos que 

complementam (ou não, rs) a formação acadêmica. 
Geralmente, são as disciplinas de outros cursos que 

não estão na lista de disciplinas optativas do seu curso. 
Disciplinas eletivas podem ser utilizadas como Carga 

Horária Complementar (consulte seu colegiado).

5. o que é carga horária complementar?

Você é obrigado a ter “x” horas de CH Complementar 
para integralizar o currículo. Então, cursos, congressos, 

pesquisa, projetos de extensão e várias outras coisas 
servem para compor esta carga horária.

6. posso mudar de curso dentro da 
universidade?

Sim, pode. Através das Vagas Residuais. O Processo 
Seletivo é destinado aos alunos da própria universidade, 

de outras instituições de ensino superior, públicas ou 
particulares, e a portadores de diploma de nível superior 
que queiram fazer um curso de graduação na UFBA. O 

processo possui duas etapas e várias categorias.

7. como eu faço para reaproveitar disciplinas 
cursadas em outra IES/curso de graduação?

O pedido é feito e julgado pelo seu Colegiado.

(Perguntas retiradas e adaptadas do FAQ da Superintendência de 
Comunicação Institucional - SCI (UFBA), disponível por completo na internet)

4. qual a diferença entre OP e EL?

Optativa está na lista de optativas de sua matriz curricular 
e as eletivas não.
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então é isso

Se esse guia ajudou pelo menos um de vocês, então a 
gente pode ficar com aquela sensaçãozinha de missão 

cumprida. É importante ficar claro que buscamos fornecer 
informações básicas, o estritamente necessário para 

que o guia funcione, conforme dissemos na introdução, 
como um manual de sobrevivência. O resto vocês vão 

descobrindo aos poucos! 
Não deixem de buscar conhecer a aproveitar sempre o 

máximo que a universidade tem a oferecer, é um mundo 
muito vasto o do qual sempre há mais coisa para se 
conhecer, eventos, coletivos ou organizações para se 

participar, pessoas para conhecer, enfim, a universidade 
é um mundo, aproveite o ao máximo nesse curto (sim, 

acaba passando que nem vemos) período de suas vidas!
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calendário 
acadêmico 2021

05 a 08/07/2021                                         Matrícula WEB

  14/07/2021             Divulgação dos resultados na WEB

        15 a 23/07/2021 

        26 a 30/07/2021                                              

        09/08/2021                              Início das aulas

        09 a 13/08/2021

        06/12/2021                            Último dia de aulas

Calendário completo disponível no link:

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/nova_agenda_
academica_2021.2_30.04.21_1.pdf

Inscrição em componentes curriculares dos 
alunos regulares (Graduação) nos respectivos 

Colegiados - de modo presencial ou remoto - de 
acordo com cronograma estabelecido por cada 

Colegiado

Ajuste de Inscrição em componentes curriculares 
nos Colegiados (somente para os alunos que 

fizeram a inscrição na web ou no Colegiado de 
curso)

Período de abertura de inscrição para os 
Benefícios da PROAE (publicação de Edital)

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/nova_agenda_academica_2021.2_30.04.21_1.pdf
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/nova_agenda_academica_2021.2_30.04.21_1.pdf
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capa 
clara nogueira
rafael moreno

ilustrações
clara nogueira

projeto gráfico e diagramação
rafael moreno

texto
antônio félix
erika maia

igor carvalho
pericles vinicius
rafaela feliciano
rafael moreno






