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Calouros,

Sejam bem-vindos a UFBA!

Este manual foi preparado para que você conheça um pouco mais sobre a estrutura e os serviços 

oferecidos pela Instituição de Ensino. Em particular, este manual contêm informações sobre os 

trabalhos desenvolvidos pelas Pró-Reitorias de Ensino de Graduação (PROGRAD), de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) e de Extensão (PROEXT). Apresentamos ainda os 

diversos sistemas da UFBA, os quais voces deverão fazer uso, são eles: Sistemas Acadêmico 

(SIAC), de Acompanhamento de Documentos (SIAD), de Bibliotecas (SIBI) e o de Gerenciamento 

de Bolsas de Iniciação Ciêntifica (SISBIC). Informações sobre os serviços de transporte entre os 

diversos campi da UFBA (BUZUFBA), de alimentação (RU), médico (SMURB) e sobre o Serviço 

de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA). E por fim, apresentamos os professores que atuam 

na direção do IM (Instituto de Matemática) e a frente dos Departamentos e Colegiados.

Atenciosamente,

Coordenadores do Colegiado do IM/UFBA.

APRESENTAÇÃO
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Perfil do Profissional: Os 

egressos do curso e Ciência 

da Computação da UFBA 

devem estar preparados 

para atuar no mercado de 

trabalho propondo soluções 

adequadas que utilizem o 

computador bem como ter 

desenvolvimento tecnológi-

co da área. Eles devem ter 

uma base científica que os 

tornem aptos a se tornarem 

futuros pesquisadores, de 

maneira a contribuir com 

o desenvolvimento cientí-

fico da Computação. Área 

de atuação/Mercado 

de trabalho: O curso de 

Bacharelado em Ciência da 

Computação da UFBA foi 

autorizado em 09/11/1968 

com o nome de Bacharelado 

de Processamento de Dados  

pelo Conselho Universitário, 

iniciando as suas atividades 

em 03/03/1969. Foi primeiro 

curso de Graduação no Brasil 

nesta área ao lado do curso 

de Ciência da Computação 

da UNICAMP. São oferecidos 

90 vagas anuais com ingres-

so semestral. O profissional 

formado em Ciência da Com-

putação pode atuar em áreas 

diversas, como: Engenheiro 

de Software, ou seja, analisar 

problemas identificando os 

requisitos e projetar soluções 

adequadas, levando em 

consideração aspectos de 

complexidade, manutenção, 

portabilidade, legibilidade, 

confiabilidade, reuso, etc. Na 

produção de software bási-

co bem como de software 

aplicativo, Solucionar prob-

lemas utilizando tecnologias 

atuais e adaptar-se às  novas 

tecnologias emergentes, 

Atuar de maneira multidisci-

plinar, Trabalhar em equipe, 

principalmente no projeto 

de sistemas, Escrever textos 

técnicos e científicos, Tratar 

problemas, criando e avalian-

do soluções, utilizando méto-

dos científicos. Outras habili-

daes e competências podem 

ser adquiridas pelo egresso, 

em formações específicas de 

áreas optativas oferecidas 

pelo curso.

Curso: Ciência da Computação
Duração: 04 anos

Habilitação: Bacharelado
Turno: Noturno

CURSOS OFERECIDOS PELO INSTITUTO DE MATEMÁTICA
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Perfil do Profissional: O 

egresso do Curso de Li-

cenciatura em Computa-

ção é um educador que 

estará capacitado para o 

exercício do magistério do 

Ensino do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico na 

área de Computação e In-

formática. Sua formação 

inclui qualificação científica 

e pedagógica, focada na 

utilização das tecnologias 

digitais no processo de 

ensino-aprendizagem, de 

forma a torná-lo um profis-

sional capaz de atuar de 

maneira inovadora, acom-

panhar e contribuir para o 

desenvolvimento da área 

de Informática Educativa.

Área de atuação/Mer-

cado de trabalho: As 

áreas de abrangência para 

o mercado de trabalho do 

licenciado em Computação 

possibilitam ao profissional 

atuar como: Docente de in-

formática do Ensino Funda-

mental e Médio; Professor 

do Ensino Coorporativo no 

treinamento e qualificação 

de funcionários; Educador 

em escolas técnicas da área 

de Computação; Consultor 

em secretarias de educa-

ção, instituições de ensino 

e em empresas; Consultor 

técnico para construção de 

ambientes de aprendiza-

gem informatizados; De-

senvolvedor de atividades 

de pesquisa de tecnologia 

em informática, de acordo 

com as últimas tendências 

do mercado; Empreendedor 

na especificação, avaliação 

e desenvolvimento de soft-

ware educacional (virtual e 

presencial).

Curso: Computação
Duração: 4,5 anos

Habilitação: Licenciatura
Turno: Noturno

CURSOS OFERECIDOS PELO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - CONT.
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Perfil do Profissional: 

O Bacharel em Sistemas de 

Informação será um profis-

sional capaz de atuar nas 

organizações para projetar, 

desenvolver, implantar e ge-

renciar infraestruturas de 

tecnologia de informação 

nos níveis organizacional e 

interorganizacional; estru-

turar e operar processos de 

desenvolvimento de siste-

mas de informação para o 

progresso das organizações; 

prestar serviços especializa-

dos de consultoria na área 

de tecnologia da informática; 

intervir na realidade de forma 

criativa e empreendedora, 

aplicando seus conhecimen-

tos para ampliação do campo 

de atuação do profissional 

de informática e ser capaz de 

analisar problemas e projetar 

soluções criativas que envol-

vam sistemas computacio-

nais.

Área de atuação/Mer-

cado de trabalho: Quanto 

às funções que o egresso 

pode exercer, destacam-se 

as de: Analista, projetista e 

programador de sistemas de 

informação, Gerente de proje-

tos em informática; Consulto-

ria em TI e Sistemas de Infor-

mação; Analista de suporte a 

ambientes computacionais; 

Gerente de suporte a ambien-

tes computacionais; Gerente 

de divisões organizacionais de 

tecnologia da informação.

Curso: Sistemas de Informação
Duração: 05 anos

Habilitação: Bacharelado
Turno: Noturno

CURSOS OFERECIDOS PELO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - CONT. 
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Perfil do Profissional: 

O Estatistico presta assis-

tencia profissional a insti-

tuições publicas e privadas 

que requerem desempenho 

em campos especificos de 

amostragem, processos es-

tocasticos, testes estatisticos 

de produção e de qualidade, 

demografia, bio-estatistica, 

censos e outros temas do 

mesmo grsu de especializa-

ção. Exercendo sua profissão 

em orgãos governamentais e 

empresas privadas pode atu-

ar como assessor, planejador, 

professor e pesquisador, em 

sintonia com outras areas do 

saber, visando a evolução 

cientifica e tecnologica.

Área de atuação/Mer-

cado de trabalho: O Es-

tatístico vem ampliando sig-

nificativamente seu espaço 

no mercado de trabalho nos 

últimos anos por diversas 

razões, dentre elas: Desen-

volvimento de novas técni-

cas estatísticas de análise de 

dados; Desenvolvimento da 

informática que permite o 

armazenamento de enormes 

quantidades de informações 

que precisam ser analisadas 

rapidamente; Necessidade 

de melhorar o planejamento 

urbano e social dos aglom-

erados urbanos e das áreas 

rurais do país; Definição de 

ações visando melhorar a 

qualidade de vida das pes-

soas com respeito à saúde, 

educação, transportes urba-

nos, alimentação, etc. O es-

tatístico pode analisar o pro-

cesso de produção de uma 

indústria para manter ou 

melhorar a qualidade de seus 

produtos, identificar perfil 

e as preferências da popu-

lação (pesquisas populacion-

ais, eleitorais, de mercado ou 

censo), elaborar previsões, 

avaliar riscos, ser professor 

de Estatística em instituições 

de ensino superior. O Estatís-

tico pode trabalhar na área 

de demografia (estudos de 

populações), de marketing, 

de pesquisas de opinião, sat-

isfação ou eleitoral, de eco-

nomia, de seguros, de previ-

dência, no setor público, em 

áreas estratégicas, na saúde 

pública, em pesquisa clínica, 

em universidades e institu-

ições de pesquisas, na ad-

ministração pública, privada, 

mistas ou filantrópicas, na in-

dústria, dentre outras.

Curso: Estatística
Duração: 04 anos

Habilitação: Bacharelado
Turno: Matutino

CURSOS OFERECIDOS PELO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - CONT. 
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Perfil do Profissional: O 

profissional deve ser capaz 

de: Conceber a Matemática 

como um corpo de conhe-

cimentos rigoroso, formal e 

dedutivo, produto da ativi-

dade humana, historica-

mente construída; Dominar 

os conhecimentos matemáti-

cos e compreender o seu uso 

em diferentes contextos in-

terdisciplinares; Analisar criti-

camente a contribuição do 

conhecimento matemático 

na formação de indivíduos 

e no exercício da cidadania; 

Valorizar a criatividade e a 

diversidade na elaboração 

de hipóteses, de proposições 

e na solução de problemas; 

Identificar concepções, va-

lores e atitudes em relação 

à Matemática e seu ensino, 

visando à atuação crítica no 

desempenho profissional. 

Área de atuação/Mer-

cado de trabalho: O Li-

cenciado é um educador com 

sólida formação matemática 

e vai atuar principalmente 

no ensino de Matemática na 

Educação Básica, em institu-

ições de ensino fundamental, 

médio e educação de jovens 

e adultos. O licenciado em 

Matemática poderá atuar, 

também, em editoras, mu-

seus e outras empresas e 

órgãos que estejam envolvi-

dos na área de educação, 

hem como seguir com seus 

estudos na pós-graduação. 

O bacharel é um profissional 

capacitado a utilizar sua sóli-

da formação matemática em 

diversas áreas do mercado de 

trabalho, incluindo: indústria 

(logística, planejamento e 

controle de produção, análise 

de custos, modelagem com-

putacional), extração de 

petróleo, serviços, teleco-

municações, área de seguros 

(análise de riscos), áreas finan-

ceiras e de investimento, en-

tre outras. Poderá participar, 

com sucesso, de equipes mul-

tidisciplinares que incluam 

engenheiros, físicos, econo-

mistas, biólogos, etc. Além das 

atividades descritas, o Bacha-

rel em Matemática poderá, ai-

nda, seguir com seus estudos 

na pós-graduação, podendo 

assim se dedicar à docência 

em nível superior e à atividade 

de pesquisa em Matemática.

Curso: Matemática
Duração: 04 anos

Habilitação: Licenciatura e/ou Bacharelado
Turno: Diurno

CURSOS OFERECIDOS PELO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - CONT.
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Perfil do Profissional: O 

profissional deve ser capaz 

de: Conceber a Matemática 

como um corpo de conhe-

cimentos rigoroso, formal e 

dedutivo, produto da ativi-

dade humana, historica-

mente construída; Dominar 

os conhecimentos matemáti-

cos e compreender o seu uso 

em diferentes contextos in-

terdisciplinares; Analisar criti-

camente a contribuição do 

conhecimento matemático 

na formação de indivíduos 

e no exercício da cidadania; 

Valorizar a criatividade e a 

diversidade na elaboração 

de hipóteses, de proposições 

e na solução de problemas; 

Identificar concepções, va-

lores e atitudes em relação 

à Matemática e seu ensino, 

visando à atuação crítica no 

desempenho profissional.

 Área de atuação/Mer-

cado de trabalho: O Li-

cenciado é um educador com 

sólida formação matemática 

e vai atuar principalmente 

no ensino de Matemática na 

Educação Básica, em institu-

ições ensino fundamental, 

médio e educação de jovens 

e adultos. O licenciado em 

Matemática poderá atuar, 

também, em editoras, mu-

seus e outras empresas e 

órgãos que estejam envolvi-

dos na área de educação, hem 

como seguir com seus estudos 

na pós-graduação.

Curso: Matemática
Duração: 4,5 anos

Habilitação: Licenciatura
Turno: Noturno
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PROGRAD - Pró Reitoria de Ensino 

de Graduação tem o papel de coordenar, em ar-

ticulação com as Unidades Universitárias e com os 

Órgãos Complementares, a formulação e a imple-

mentação de políticas para o ensino de gradu-

ação e as atividades dos órgãos executores des-

sas políticas. Além do assessoramento a gestores 

acadêmicos, comissões e grupos de trabalho em 

procedimentos administrativos e no desenvolvi-

mento de programas e projetos voltados para os 

cursos de graduação, compete à PROGRAD: Pro-

por e coordenar as formas de acesso aos cursos; 

Gerenciar atividades de planejamento acadêmico; 

Registrar e gerenciar informações e dados relati-

vos à graduação e expedir documentos diversos. 

Seu principal objetivo é criar condições favoráveis 

à melhoria do funcionamento da vida acadêmica 

e da qualidade dos cursos oferecidos pela Univer-

sidade Federal da Bahia. 

 

SSOA - Serviço de Seleção, Orientação e 

Avaliação é um órgão vinculado à PROGRAD, re-

sponsável pela organização, divulgação, coorde-

nação e execução de processos seletivos públicos 

para acesso aos cursos de graduação e para in-

gresso na carreira de servidores técnico- admin-

istrativos, cujos procedimentos são desenvolvidos 

de acordo com a legislação em vigor e com base 

em normas e diretrizes aprovadas pelos órgãos 

deliberativos da UFBA.

O SSOA: Avalia esses procedimentos e os 

resultados dos processos seletivos realizados 

e propõe medidas de aperfeiçoamento, Presta 

informações sobre os cursos de graduação 

oferecidos e sobre as condições de acesso, 

Divulga textos de informação profissional, Promove 

recrutamento ativo e orientado de candidatos 

ao Concurso Vestibular junto a estudantes de 

Ensino Médio, Divulga e esclarece mudanças 

em critérios e procedimentos dos processos 

seletivos para estudantes e profissionais de 

escolas públicas e privadas, em Salvador e no 

interior do Estado da Bahia. 

 

PROGRAD  >>  SSOA
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SUPAC - Superintendência Acadêmica é a uni-

dade responsável pela coordenação, fiscalização, ex-

ecução e superintendência das atividades de ensino de 

graduação, pós-graduação e extensão. Cabe à SUP AC: 

Coordenar os planejamentos acadêmicos semestrais; 

Manter os setores das unidades universitárias informadas 

sobre questões relacionadas com as atividades de ensi-

no; Participar da política de ensino, pesquisa e extensão; 

Analisar os pedidos de contratação temporária de docen-

tes; Orientar o corpo discente e docente quanto a pro-

cedimentos acadêmico-administrativos e Apreciar seus 

pleitos, dentre outras funções. 

 

SGC - Secretaria Geral dos Cursos  é um órgão vin-

culado diretamente à SUP AC e é responsável pelos reg-

istros e pela emissão de documentos referentes à vida 

acadêmica dos estudantes dos cursos de Graduação e 

de Pós-Graduação. Possui um Serviço de Atendimento 

ao Estudante (SAE), que atende aos alunos da UFBA e à 

comunidade externa. O horário de atendimento é de se-

gunda a sexta-feira, das 8h30min às l2h, exceto o Serviço 

de Atendimento ao Estudante (SAE), que funciona das 

8h30min até as 20h30min. 

SIAD - Sistema de Acompanhamento de Docu-

mentos o aluno pode acompanhar seus processos de 

aproveitamento de estudos, trancamento de disciplinas, 

de semestre, dentre outros. 

SIAC - Sistema Acadêmico  o aluno pode solicitar 

as disciplinas a serem cursadas no próximo semestre, em 

períodos específicos, definidos no calendário acadêmico, 

hem como acessar seu histórico escolar, comprovante de 

matrícula e outros documentos. 

SUPAC  >>  SGC  >>  SIAD  >>  SIAC
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A PROAE - Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil é o órgão da 

administração central responsabilidades da antiga Superintendência Estudantil, socioeconômico 

aos estudantes. Também é o responsável pelas afirmativas da UFBA.

Descrição dos Auxílios e Público-alvos: 

Cadastro Geral 

Descrição: Cadastramento de estudantes que almejam participar dos programas de permanência 

e outros auxílios oferecidos por esta Pró-Reitoria. 

Público-alvo: Estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica.

RESIDêNCIA UNIVERSITÁRIA. São espa-

ços mantidos pela UFBA, onde são assegurados, 

além da moradia, espaços comuns para estudos 

e convivência, até a conclusão da primeira gradu-

ação, que deverá ocorrer no tempo médio do cur-

so. Os estudantes residentes têm garantidas três 

refeições diárias. 

Público-alvo: Estudantes em situação de vulnera-

bilidade social e econômica, cujos pais ou respon-

sáveis preferencialmente não estejam residindo 

em Salvador.

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. São espaços 

mantidos pela Universidade, através de contrato 

com prestadora de serviço, onde são assegura-

dos, além da moradia, espaços comuns para es-

tudos e convivência, até a conclusão da primeira 

graduação, que deverá o correr no tempo médio 

do curso. Os contemplados com o serviço de 

hospedagem têm garantidas três refeições diárias.

Público-alvo: Estudantes em situação de vulnera-

bilidade social e econômica, cujos pais ou respon-

sáveis preferencialmente não estejam residindo 

em Salvador. 

PROAE
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AUXILIO MORADIA. Consiste no repasse de 

auxílio financeiro mensal no valor de R$ 300,00, 

com a finalidade de auxiliar nas 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). 

Público-alvo: Estudantes em situação de vulnera-

bilidade social e econômica, cujos pais ou respon-

sáveis preferencialmente não estejam residindo 

em Salvador.

AUXILIO CRECHE. Creche mantida pela Uni-

versidade, assegurando vagas para crianças na 

faixa etária de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e ll 

(onze) meses de idade. Auxílio financeiro no valor 

de R$150,00 (cento e cinqüenta reais), que visa 

subsidiar parcialmente as despesas com o paga-

mento de creche apenas durante o período letivo, 

conforme definido no calendário acadêmico oficial 

da UFBA.

Público Alvo: Filhos de estudantes regularmente 

matriculados na primeira graduação, exceto aqueles 

que concluíram somente um dos bacharelados 

interdisciplinares, que residam em bairros perifé-

ricos, distantes da Creche - UFBA, e que estejam 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

www.sisper.ufba.br www.sisper.ufba.br

PROAE - CONT.
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BOLSA PERMANECER.  O Programa Per-

manecer faz parte das ações da Coordenadoria 

de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade 

da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistên-

cia Estudantil da UFBA, cujo objetivo é assegurar 

a permanência hem sucedida de estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica por entender que 

estes têm maior probabilidade de adiar ou mes-

mo interromper sua trajetória acadêmica devido a 

condições desfavoráveis que interferem concreta-

mente na sua presença no contexto universitário. 

O projeto Permanecer oferece ao aluno uma bolsa 

no valor de R$ 400,00 mensal. Os projetos podem 

ser desenvolvidos em três eixos: Iniciação Pesqui-

sa, Iniciação ao Ensino e Extensão Universitária. 

Público-alvo: Estudantes cadastrados na PROAE.

AUXILIO TRANSPORTE. Auxílio financeiro no 

valor de R$ 34,00 (oitenta e quatro reais), que visa 

subsidiar parte das despesas de deslocamento do 

estudante para atividades acadêmicas regulares. 

Público-alvo: Estudantes de graduação em 

situação de vulnerabilidade social e econômica, 

que comprovem maior comprometimento da renda 

familiar com despesa referente a transporte coletivo 

para chegar à universidade e que não estejam 

sendo beneficiados por outro auxílio ou programa 

de bolsas da UFBA, com exceção daqueles que são 

contemplados exclusivamente com a Bolsa Alimen-

tação e/ou Serviço de Creche e Auxílio Creche. 

Terão prioridade a esse auxílio os estudantes que 

residem em bairros distantes da Universidade e com 

núcleo familiar residente na Região Metropolitana 

de Salvador. 

PROAE - CONT.
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AUXILIO PARA EVENTOS.  Auxilio para par-

ticipação dos discentes em eventos acadêmicos 

(congressos, seminários, etc). 

Público-alvo: Estudantes matriculados na UFBA.

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO. Garantia de 

uma refeição diária (almoço ou jantar) no Restau-

rante Universitário. 

Público-alvo: Estudantes em situação de vulnera-

bilidade social e econômica. 

www.sisper.ufba.br www.sisper.ufba.br

PROAE - CONT.
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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 socie-

dade 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. 

PROEXT
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www.extensao.ufba.br

GRUPOS DA COMPUTAÇÃO
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O GRACO (Gestores da Rede Acadêmica de 

Computação) é um grupo de alunos do DCC 

que tem como propósito manter e aprimorar os 

serviços da Rede DCC, de forma a viabilizar o 

acesso de toda a comunidade a recursos que 

auxiliem as atividades acadêmicas. 

Possibilita aos alunos de computação um 

estudo mais aprofundado sobre o funcio-

namento dos Sistemas Operacionais e so-

bre administração de redes utilizando-se 

de softwares livres.

Graco

A InfoJr UFBA, por ser uma empresa júnior, 

é uma associação civil, sem fins lucrativos, 

constituída por alunos de nível superior - no 

caso estudantes de computação, com o ob-

jetivo de aplicar a teoria ministrada em sala 

de aula, e tecnologias de gestão empresar-

ial, prestando serviços de consultoria e as-

sessoria de qualidade em sistemas web, a 

um custo reduzido, para empresários, em-

preendedores e profissionais liberais. Para 

ingressar na empresa júnior é necessário 

participar do processo seletivo da InfoJr 

UFBA: o PlugInfo.

InfoJr

A Sociedade Brasileira de Computação é uma 

sociedade científica que reúne estudantes, 

professores e profissionais da Computação 

e Informática de todo o Brasil cujo objetivo 

é incentivar a pesquisa e o ensino em Com-

putação. Estudantes e profissionais podem se 

associar à SBC através do www.sbc.org.br. Es-

tudantes de graduação tem descontos es-

peciais na inscrição, na compra de livros 

e em eventos promovidos pela SBC. Cada 

Universidade tem o seu Representante In-

stitucional e um Representante Estudantil. 

Na UFBA, o RI é a Prof. Daniela Claro e o 

RE é o discente Daniel Nascimento. 

SBC

www.smurb.ufba.br


B1. Ondina - Vale do Canela c/ 

retorno via Federação.

Portão principal de Ondina - Av. 

Ademar de Barros - Av. Garibaldi 

- Vale do Canela – Campo Grande 

– Rua Araújo Pinho - Reitoria – Rua 

Padre Feijó - Rua Caetano Moura 

- Av. Garibaldi – Av. Ademar de 

Barros - Portão principal de Ondina.

B2. Ondina – Vale do Canela 

Direto.

Portão principal de Ondina – Av. 

Ademar de Barros - Av. Garibaldi - 

Vale do Canela - Retorno no viaduto 

do Campo Grande – Av. Garibaldi 

- Av. Ademar de Barros – Portão 

principal de Ondina.

B3. Ondina - Vale do Canela c/ 

retorno via São Lázaro.

Portão principal de Ondina - Av. 

Ademar de Barros - Av. Garibaldi 

- Vale do Canela – Campo Grande 

– Rua Araújo Pinho - Reitoria – Rua 

Padre Feijó - São Lázaro – Rua 

Caetano Moura - Av. Garibaldi – Av. 

Ademar de Barros - Portão principal 

de Ondina. 

O sistema de transporte funcionará de segunda a sexta-feira das 6h30 às 22h30, em intervalos 

de 20 minutos. Aos sábados, das 6h30min às 13h. Os ônibus não circulam aos domingos e 

feriados. Qualquer estudante da Universidade pode ter acesso ao “BUZUFBA” tendo em mãos 

o seu comprovante de matrícula e documento de identificação acadêmica com foto.

O terminal do transporte é o portão principal da UFBA, em Ondina, e foram definidos três itinerários:

BUZUFBA
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O SIBI é responsável pelo 

funcionamento sistêmico das 

bibliotecas da UFBA, fim de 

oferecer suporte ao desen-

volvimento da pesquisa, 

do ensino e da extensão. 

Além da Biblioteca Central, 

existem outras bibliotecas na 

UFBA, em que os alunos podem 

fazer uso do sistema de emprésti-

mo de livros:

            

 ●Instituto de Ciência da Informação

 ● Faculdade de Educação

 ● Escola de Administração

 ● Bernadete Sinay Neves (Escola Politécnica)

 ● Universitária do Campus Anísio Teixeira

 ● Universitária de Saúde - BUS Prof. Álvaro Ruhim de Pinho

 ● Universitária I saias Alves (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas)

 ● Sofia Olszewski Filha da Escola de Belas Artes

 ● Faculdade de Direito Teixeira de Freitas

                  ● Escola de Música

 ● Escola de Teatro Nelson Araújo

 ● Shiguemi Fujimori - Instituto de Geociências

 ● Faculdade de Arquitetura

 ● Faculdade de Economia

 ● Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas 

 ● Prof Djalma Ramos (Maternidade Climério de Oliveira)

 ● Gonçalo Moniz - Memorial da Saúde Brasileira

 ● Centro de Estudos Baianos - CEB

 ● Universitária Reitor Macedo Costa

LISTA DAS BIBLIOTECAS

SIBI - BIBLIOTECA
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As bolsas são concedidas pela FAPESB, com recursos a ela repassados pelo CNPq.

São destinadas aos estudantes bolsas com duração de 12 meses e valor mensal estabelecidos 

pelas agências de fomento, conforme sejam eles estudantes de graduação ou do ensino médio. 

A carga horária também é variável, conforme a escolaridade do aluno e as normas das agências. 

As agências de fomento delegam à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, através de uma 

Coordenação e do Comitê Local, a seleção e o acompanhamento dos projetos de pesquisa e 

dos bolsistas, além da avaliação de seus desempenhos. Anualmente, os programas são avali-

ados por um Comitê Externo composto por pesquisadores do CNPq no país.

São oferecidos cursos gratuitos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano para os bolsistas 

do PIBIC, alunos, docentes e funcionários da UFBA.

 ● Escola de Teatro Nelson Araújo

 ● Shiguemi Fujimori - Instituto de Geociências

 ● Faculdade de Arquitetura

 ● Faculdade de Economia

 ● Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas 

 ● Prof Djalma Ramos (Maternidade Climério de Oliveira)

 ● Gonçalo Moniz - Memorial da Saúde Brasileira

 ● Centro de Estudos Baianos - CEB

 ● Universitária Reitor Macedo Costa

SISBIC - Sistema de Gerenciamento de Bolsas de Iniciação da UFBA foi desenvolvido 

como uma ferramenta para gerenciar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC), o Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) 

e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (IC Jr).

PIBIC visa à formação de 

estudantes de graduação da 

UFBA em pesquisa cientifica. 

Na UFBA, ele é financiado 

pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa 

no Estado da Bahia (F APESB)

 e pela própria UFBA.

O PIBITI visa a formação de 

estudantes de graduação da 

UFBA em pesquisa tecnológica 

e inovação. O programa é finan-

ciado, na UFBA, pelo CNPq.

IC Jr visa inserir alunos do 

segundo ano do ensino médio 

de escolas públicas em grupos 

de pesquisa existentes na 

Universidade, despertando o 

seu interesse pela atividade 

de pesquisa. 

www.sisbic.ufba.brwww.sibi.ufba.br

SISBIC
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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
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O Restaurante Universitário da UFBA está localizado no Campus de Ondina e a 

refeição custa R$2,50. O aluno deve levar comprovante de matrícula e um documento 

com foto.



Especialidades

           ● Perícia Médica  e Saúde 

             Ocupacional

 ● Coord. Médica e de Apoio

              Terapêutico

 ● Cardiologia

 ● Clínica Médica

 ● Consulta em Nutrição

 ● Dermatologia

 ● Endocrinologia

 ● Engenharia de Segurança

 ● Fisioterapia

 ● Gastroenterologia

 ● Ginecologia

 ● Oftalmologia

  ● Ortopedia

 ● Pediatria

 ● Psicologia 

 ● Psiquiatria

 ● Serviço Social

 ● Terapia Ocupacional

 ● Coordenação de Odontologia

 ● Coordenação de Enfermagem

Ao SMURB - Serviço Médico Universitário Rubens Brasil cabe 

o cumprimento das formalidades previstas para as licenças de saúde 

dos servidores e do corpo discente da UFBA e demais necessidades 

institucionais definidas em lei, na área 

de Perícia Médica e de Saúde  Ocupa-

cional. Compete ainda ao SMURB 

prestar assistência médica em diversas 

especialidades, odontológica, de enfer-

magem, fisioterápica e psicossocial, 

através de consultas individuais e de 

Programas Interdisciplinares voltados 

para grupos de risco.

O SMURB tende ainda o Programa de 

Assistência Domiciliar (PADI), realizando 

cuidados na privacidade do domicílio 

do usuário, possibilitando ao mesmo 

e à família participar do planejamento 

e do cuidado. O Programa visa ainda 

aumentar a rotatividade de leito na 

rede UFBA e redução de custos da 

assistência. Assim, o Programa de Assistência Domiciliar Interdisci-

plinar  (PADI) propõe-se a implementar estratégias de relações entre 

a família e a equipe interdisciplinar de saúde. 

Procedimentos

● Eletrocardiograma

● Nebulização

● Curativos

● Administração de Medicamentos 

● Tratamento Fisioterápico

Programas Especiais

● Controle de Diabetes  

● Controle de Hipertensão Arterial 

● Programa de Planejamento Familiar  

● Programa de Saúde do Trabalhador 

● Prevenção do Câncer Ginecológico 

e de Mama

● Triagem  

● PADI

www.smurb.ufba.br

SMURB

23

www.smurb.ufba.br


Instituto de Matemática 
Diretor: Prof. lsaac Costa Lázaro 
Vice-Diretor: Prof. Evandro Carlos Ferreira dos Santos

Colegiados:

Bacharelado em Computação
Coordenadora: Profa. V aninha Vieira dos Santos
Vice-Coordenadora: Profa. Rita Suzana Pitangueira Maciel

Licenciatura em Computação
Coordenadora: Profa. Anna Friedericka Schwarzelmuller 

Sistema de Informação
Coordenador: Prof. Cássio Vinicius Serafim Prazeres

Estatística
Coordenadora: Profa. Denise Nunes Viola
Vice-Coordenadora: Profa. Verônica Maria Cadena Lima 

Matemática Diurno
Coordenadora: Profa. Rita de Cássia de Jesus Silva
Vice-Coordenadora: Profa. Cristiana Bastos Paiva Valente 

Matemática Noturno
Coordenador de Apoio: Prof. André Luis Godinho Mandolesi 

Departamentos:

Departamento de Computação
Chefe: Profa. Fabíola Gonçalves Pereira Greve
Vice-Chefe: Prof. Cláudio Nogueira Sant’Anna

Departamento de Estatística
Chefe: Profa. Giovana Oliveira Silva
Vice-Chefe: Profa. Maristela Dias de Oliveira 

Departamento de Matemática;
Chefe: Profa. Ana Lucia Pinheiro Lima
Vice-Chefe: Professor Joseph Nee Anyah Yartey


