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1. Apresentação do Guia 

 

Ao identificar o mundo acadêmico como seu maior interlocutor, a Assessoria 

para Assuntos Internacionais da Universidade Federal da Bahia (AAI/UFBA), através 

deste Guia, oferece as principais informações que o estudante em mobilidade estudantil 

internacional precisa saber para melhor planejar sua viagem se informar sobre a 

estrutura e o funcionamento da Universidade Federal da Bahia. (Para uma breve 

apresentação da cidade de Salvador, o que facilita a integração com a nossa cidade, sua 

cultura e seus habitantes, consulte o Guia do Estudante – Bem Vindo à Salvador).  

 

 

BEM VINDOS! 
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2. Bem vindo à Universidade Federal da Bahia 
 

 

 

A Universidade Federal da Bahia foi criada em 18 de fevereiro de 1808 pelo 

Príncipe Regente Dom João VI com a fundação do Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, 

que foi o marco para a criação da universidade brasileira. Contudo, a Universidade 

Federal da Bahia foi instituída somente no ano de 1946, fruto da união das seguintes 

faculdades e escolas: da Escola Politécnica; da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras; da Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis e da Escola de Belas Artes.  

A partir de 2008, a UFBA passou por uma reforma universitária que 

proporcionou a reestruturação curricular, com um novo modelo acadêmico, com ênfase 

na formação humanística. Isso permitiu a ampliação da oferta dos cursos de graduação; 

a implantação de cursos de progressão linear noturnos; a recriação e ampliação dos 

programas de pós-graduação, a contratação de novos quadros docentes, por meio do 

Plano de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais Brasileiras (Reuni). 

Este modelo denominou-se Universidade Nova.  

Desta forma, a partir do ano de 2009, a UFBA passou a oferecer 7.991 vagas nos 

112 cursos de graduação disponíveis nos seus campi das cidades de Salvador e Vitória 
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da Conquista e novas estruturas curriculares foram criadas (Bacharelado Interdisciplinar 

em quatro áreas do conhecimento: Humanidades, Tecnologias e Ciências, Artes e 

Saúde; Curso Superior de Tecnologia; Gestão Pública e Social etc.), além dos Cursos de 

Progressão Linear já existentes. Para maiores informações, consulte o sítio: 

https://www.ufba.br/cursos. 

A UFBA oferece 168 cursos de pós-graduação distribuídos em lato sensu 

(especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado). Para maiores informações  

http://www.propg.ufba.br/stricto-sensu   

 

Programa Meu Amigo UFBA 

O Programa Meu Amigo UFBA foi criado para proporcionar ao estudante 

internacional, em mobilidade para a UFBA, uma integração mais eficiente e mais 

próxima com a nossa universidade e com a cultura baiana, mediante participação de um 

estudante de graduação, ou da pós-graduação, regularmente matriculado na UFBA que, 

voluntariamente, se dispõe a colaborar na recepção do seu colega intercambista. 

Maiores informações, visite o link Meu Amigo UFBA. 

 

3. Procedimentos para Recepção do Aluno Estrangeiro 

O aluno estrangeiro deverá comparecer à Assessoria para Assuntos 

Internacionais (AAI) da UFBA munido do passaporte e formulário da Embaixada do 

Brasil para realizar o seu registro de chegada. 

A Assessoria convoca, posteriormente, todos os estudantes intercambistas para 

uma reunião de boas-vindas na Reitoria, na qual são fornecidas as informações 

necessárias sobre a cidade de Salvador, sobre a UFBA e os procedimentos da Polícia 

Federal para a regularização do visto de estudante. O comparecimento a esta reunião é 

de suma importância para que todas as dúvidas sejam dirimidas.  

Maiores informações poderão ser obtidas pelo email: aai@ufba.br ou pelos 

telefones: (55) 71 3283.7025; (55) 71 3283.7068 

 

https://www.ufba.br/cursos
http://www.propg.ufba.br/stricto-sensu
mailto:aai@ufba.br
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4. Matrícula, Calendário Acadêmico e Carga Letiva 

A UFBA funciona em regime escolar semestral com o primeiro semestre entre 

os meses de março a julho e o segundo semestre entre os meses de agosto a dezembro. 

O calendário acadêmico e a oferta dos componentes curriculares de cada semestre letivo 

são da responsabilidade da Superintendência Acadêmica (SUPAC). Eles são atualizados 

a cada semestre e estão disponíveis nos seguintes endereços: Calendário Acadêmico: 

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/CalendarioAcademico e Graduação: 

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoColegiado1; Pós-Graduação: 

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaPosColegiado1 

Como a SUPAC somente disponibiliza a oferta dos componentes curriculares 

semestralmente em seu sítio, o preenchimento do plano de estudos de um estudante 

estrangeiro poderá ser baseado na oferta do semestre correspondente ao que o estudante 

deseja realizar seu intercâmbio, a depender de sua modalidade de matrícula na 

Universidade (ex: para o estudante que deseja estudar no semestre 2014.2, é 

recomendável se basear na oferta dos componentes curriculares referentes ao semestre 

2013.2). A UFBA possui duas modalidades de intercâmbio estudantil para estudantes 

estrangeiros: Alunos Conveniados e Alunos Especiais. Os procedimentos de matrícula 

para cada situação são: 

Alunos Conveniados: 

O aluno conveniado é o estudante universitário que realiza intercâmbio 

acadêmico internacional ao abrigo de um Acordo de Cooperação entre a sua instituição 

superior de ensino e a UFBA, por até dois semestres letivos. 

O aluno conveniado deve preencher o Formulário de Inscrição Online no site 

da Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA e escolher os componentes 

curriculares que pretende cursar durante o período de intercâmbio. Os componentes 

curriculares estão disponíveis no site: 

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoUnidade1.  

A matrícula de componentes curriculares de graduação é realizada, diretamente 

pela AAI, na Secretaria Geral dos Cursos (SGC).  

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/CalendarioAcademico
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoColegiado1
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaPosColegiado1
http://www3.aai.ufba.br/pt-br/pre_inscricao
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoUnidade1
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O estudante que desejar cursar componentes curriculares dos cursos de pós-

graduação deverá encaminhar sua solicitação a esta Assessoria. No entanto, ele será 

matriculado diretamente no Colegiado do Curso de pós-graduação escolhido.  

 

Alunos Especiais: 

O aluno especial é o estudante universitário cuja instituição de origem não 

possui Acordo de cooperação com a UFBA. Nessa categoria se inclui também o 

portador de diploma superior que deseja realizar parte dos estudos de pós-graduação em 

uma instituição superior de ensino fora do seu país. Uma vez a inscrição aprovada, o 

estudante de graduação poderá cursar até 6 (seis) componentes curriculares, na UFBA, e 

o de pós-graduação, até 4 (quatro) componentes curriculares.  

O aluno especial deve preencher o Formulário de Inscrição Online no site da 

Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA e escolher os componentes 

curriculares que pretende cursar durante o período de intercâmbio.  

Os componentes curriculares estão disponíveis no site: 

 https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoUnidade1.  

 

Observação:  

1) O estudante que desejar cursar componentes curriculares dos cursos de pós-

graduação deverá encaminhar sua solicitação a esta Assessoria. No entanto, ele será 

matriculado diretamente no Colegiado do Curso de pós-graduação escolhido.  

2) Não são oferecidas vagas para aluno especial no Curso de medicina. 

 

Carga letiva 

A carga letiva corresponde ao número de horas necessárias para a obtenção de 

aprovação nas diferentes disciplinas. A carga letiva padrão correspondente a uma 

disciplina é equivalente a 04 (quatro) créditos ou a 68 (sessenta e oito) horas/aula 

realizadas num semestre (17 semanas letivas). 

http://www3.aai.ufba.br/pt-br/pre_inscricao
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoUnidade1
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01 crédito = 17 horas/aula 

02 créditos = 34 horas/aula 

04 créditos = 68 horas/aula 

 

Para ser aprovado, além de obter a nota mínima de 05/10 (cinco sobre dez), o 

aluno deverá ter no mínimo 75% de frequência das aulas. 

 

5.  Certificado de Notas 

Após o término do período de intercâmbio, os certificados de notas serão 

encaminhados, em até sessenta dias, à Universidade de origem para os alunos 

conveniados. Para os alunos especiais os certificados serão enviados ao endereço 

informado no momento da sua inscrição para a realização do intercâmbio. 

 

6. Os Campi 

 

A maioria dos campi da UFBA concentra-se na cidade de Salvador (Canela, 

Vale do Canela, Ondina e Federação) e abrange a maioria dos cursos oferecidos pela 

Universidade. No período de ampliação e expansão por meio da interiorização das 

Universidades Federais Brasileiras, a UFBA criou mais dois campi: um na cidade de 

Barreiras (ICADES – Instituto de Ciências Ambientais e desenvolvimento Sustentável e 

hoje em dia desmembrado com a criação da recente Universidade Federal do Oeste da 

Bahia) e o outro na cidade de Vitória da Conquista (Instituto Multidisciplinar de Saúde 

Anísio Teixeira – IMSAT).  

Conheça os campi e as Unidades Universitárias da UFBA nos sítios: 

https://www.ufba.br/cursos e https://www.ufba.br/estrutura/unidades-universitarias 

 

 

 

https://www.ufba.br/cursos
https://www.ufba.br/estrutura/unidades-universitarias
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Campus Ondina (Salvador) 

 

Portaria Principal da UFBA 

Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina, 40170-115, Salvador 

Campus de Vitória da Conquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Multidisciplinar em Saúde Campus Anísio Teixeira (IMS / CAT) 

Endereço: Rua Rio de Contas, n° 58, qd. 17, lt. 58, Candeias, Vitória da Conquistas/BA 

Telefone Geral: (77) 3429-2700 

Telefone Direto: (77) 3429-2710/ 2712  

www.ufba.br/campus/vitoria-da-conquista 

 

 

 

 

 

http://www.ims.ufba.br/
http://www.ufba.br/campus/vitoria-da-conquista
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7. Bibliotecas 

 

A UFBA detém um amplo acervo de livros para dar suporte aos seus alunos. Os 

alunos intercambistas também poderão ter acesso às bibliotecas espalhadas pelos campi 

da UFBA durante a sua estadia de estudos na universidade. De posse do comprovante 

de matrícula, o aluno deverá se dirigir à Biblioteca Central localizada no campus de 

Ondina e solicitar o seu cadastro no Sistema de Bibliotecas da UFBA, para poder 

usufruir dos serviços de empréstimo e consulta de livros disponíveis no acervo. 

O aluno também poderá consultar o acervo de livros da UFBA e fazer reservas e 

renovações de volumes em empréstimo pela internet, por meio do Pergamum – Sistema 

Integrado de Bibliotecas. 

Os endereços das bibliotecas da UFBA estão disponíveis no sítio: 

http://www.sibi.ufba.br/bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Reitor Macedo Costa, Campus de Ondina 

http://www.sibi.ufba.br/
http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1
http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1
http://www.sibi.ufba.br/bibliotecas
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8. Restaurante Universitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante Universitário 

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal da Bahia, localizado 

no Campus de Ondina, visa atender à comunidade acadêmica (alunos, docentes e 

técnicos administrativos) na oferta de refeições como café da manhã, almoço e jantar a 

preços acessíveis. No período da manhã, o R.U pode atender até 500 pessoas. 

Para utilizar o R.U, o aluno precisa apresentar seu Comprovante de Matrícula no 

caixa do R.U, antes de fazer o pagamento, para gozar do preço popular. O R.U fica 

disponível durante o período letivo das aulas. 

 

 

Refeição  Horário de Funcionamento Valor (abril de 2014) 

Almoço 11h às 14h R$ 2,50 

Jantar 17h30 às 20h R$ 2,50 

Estudantes almoçam no R.U da UFBA Foto: Divulgação 
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BUZUFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BUZUFBA, sistema de transporte intercampi gratuito, composto por quatro 

microônibus contratados, com capacidade para 27 passageiros sentados e 13 em pé, 

começou a operar no início das aulas do segundo semestre de 2012 da Universidade 

Federal da Bahia. Todos os veículos possuem acessibilidade para usuários de cadeiras 

de rodas. 

O BUZUFA foi planejado para facilitar a locomoção dos estudantes que têm 

aulas nos diversos campi da UFBA em Salvador, visando diminuir o tempo de 

locomoção entre um campus e outro, além de evitar gastos com o transporte público.  

 

ROTEIROS 

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

intervalos de 20 minutos. Aos sábados, das 6h30 às 13h. Os ônibus não circulam aos 

domingos e feriados. Qualquer estudante da Universidade pode ter acesso ao 

BUZUFBA tendo em mãos o comprovante de matrícula e um documento de 

identificação pessoal com foto. 

BUZUFA atende a todos os alunos da UFBA/ Foto: www.ufba.br 
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O terminal do BUZUFBA é o portão principal da UFBA, no campus de Ondina.  

Itinerários disponíveis em <https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/cartaz-

buzufba.pdf> 

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. 

 

9. Alojamento  

A UFBA não dispõe de Residência Universitária para estudantes estrangeiros. A 

Assessoria para Assuntos Internacionais recomenda, portanto, que os estudantes, na sua 

chegada a Salvador, procurem alojamento em pousadas, casas de família e hostels 

próximos ao campus onde terão as suas aulas. Isso facilitará o seu deslocamento até os 

Pavilhões de Aulas, bem como a utilização dos serviços do BUZUFBA, R.U 

(Restaurante Universitário), Bibliotecas, Serviço Médico/SMURB (Veja p. 32).  

A cidade costuma receber muitos turistas e tem grande variedade de hotéis, 

pousadas e hostels, além de muitas casas de família que alugam quartos para estudantes 

estrangeiros. É recomendável que o contato e a reserva sejam feitos antes da chegada à 

cidade. É aconselhável ao estudante estrangeiro ter cuidado em escolher localizações 

práticas, e também lugares seguros, recomendados por pessoas conhecidas ou por sítios 

web confiáveis. 

https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/cartaz-buzufba.pdf
https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/cartaz-buzufba.pdf
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10. Pró-Reitorias da UFBA 

 
Reitoria da UFBA 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação  

Pró-Reitor: Prof. Ricardo Carneiro de Miranda Filho  

Link: http://www.prograd.ufba.br/  

Endereço: Av. Araújo Pinho , 265 , Canela , 40110-150 , Salvador  

Telefone Geral: 3283-7119  

Email: prograd@ufba.br  
 

Pró-Reitoria de Ensino de Pós Graduação  

Pró-Reitor: Robert Evan Verhine  

Link: http://www.propg.ufba.br/  

Endereço: Rua Basílio da Gama , 06 , Canela , 40110-040 , Salvador  

Telefone Geral: 3283-7991  

Email: propg@ufba.br  
 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação  

Pró-Reitor: Marcelo Embiruçu  

Link: http://www.prppg.ufba.br/  

Endereço: Rua Basílio da Gama , 06 , Canela , 40110-040 , Salvador  

Telefone Geral: 3283-7961  

Email: propci@ufba.br  
 

Pró-Reitoria de Extensão  

Pró-Reitora: Blandina Felipe Viana 

Link: http://www.extensao.ufba.br/  

Endereço: Rua Caetano Moura , 107, Federação , 40210-340 , Salvador  

Telefone Geral: 3283-5950  

Telefone Direto: 3283-5951  

Email: proext@ufba.br   
 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil  

Pró-Reitor: Dulce Tamara da Rocha Lamego da Silva  

Link: http://www.sisper.ufba.br  

Endereço: Rua João das Botas , 27 , Canela , 40110-160 , Salvador  

Telefone Geral: 3283-7800  

Telefone Direto: 3283-7803  

Email: proae@ufba.br   

https://www.ufba.br/conteudo/pr%C3%B3-reitoria-de-ensino-de-gradua%C3%A7%C3%A3o
http://www.prograd.ufba.br/
mailto:prograd@ufba.br
https://www.ufba.br/conteudo/pr%C3%B3-reitoria-de-ensino-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
http://www.propg.ufba.br/
mailto:propg@ufba.br
https://www.ufba.br/conteudo/pr%C3%B3-reitoria-de-pesquisa-cria%C3%A7%C3%A3o-e-inova%C3%A7%C3%A3o
http://www.prppg.ufba.br/
mailto:propci@ufba.br
https://www.ufba.br/conteudo/pr%C3%B3-reitoria-de-extens%C3%A3o
http://www.extensao.ufba.br/
mailto:proext@ufba.br
https://www.ufba.br/conteudo/pr%C3%B3-reitoria-de-a%C3%A7%C3%B5es-afirmativas-e-assist%C3%AAncia-estudantil
http://www.sisper.ufba.br/
mailto:proae@ufba.br
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11. Telefones e links úteis 

Polícia e Emergências 

 Polícia Militar da Bahia - 190 

www.pm.ba.gov.br 

 

 Polícia Federal - 194 

Aeroporto Internacional de Salvador 

Bairro de São Cristóvão – Salvador 

Núcleo de Imigração e Polícia Aeroportuária –(71) 3252-0060 - (71) 3377-2866 fax 

Núcleo de Registro de Estrangeiros : 3204-1697 e 3204-1687 

http://www.dpf.gov.br/institucional/pf-pelo-brasil/bahia 

 

 Disk Denúncia 156 / 100/ 180 / 3235-0000 

www.disquedenuncia.org 

 

 DELTUR - Delegacia de Proteção ao Turista 

Cruzeiro de São Francisco – Pç. Anchieta nº 14. Centro Histórico. 

Telefone: (71) 3116.6817/6512 
http://bahia.com.br/outros_servicos/deltur-delegacia-de-protecao-ao-turista-0/ 

 

 Polícia Civil 

PÇA. 13 DE MAIO, S/N, 1º ANDAR, PRÉDIO SEDE DA POLÍCIA CÍVIL 

TELEFONE: 71 3116-6548 FAX: 3116-6550 

http://www.policiacivil.ba.gov.br/dccp.html 

 

 Corpo de Bombeiros  
Tel: 71-3116-4666 

www.pm.ba.gov.br/bombeiros/ 

 

Endereço para Solicitar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) 

 Receita Federal 

Rua Alceu Amoroso Lima, nº 862, 9º andar, Caminho das Árvores 

41.820-770 - Salvador - Bahia 

Horário: das 7h às 19h 

 

Hospitais e Ambulâncias 

Hospitais Públicos e Postos de Saúde: 

 SAMU (ambulâncias e atendimento médico emergencial - 192 

 

http://www.pm.ba.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/institucional/pf-pelo-brasil/bahia
http://www.disquedenuncia.org/
http://bahia.com.br/outros_servicos/deltur-delegacia-de-protecao-ao-turista-0/
http://www.policiacivil.ba.gov.br/dccp.html
http://www.pm.ba.gov.br/bombeiros/
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 Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares – SMURB/UFBA 

End.: Rua Padre Feijó, 240/4º andar. CEP: 40110-170.  

Tels: 3283-8700/8703 

E-mail: smurb@ufba.br  

 

 Quinto Centro de Saúde Prof Clementino Fraga 

End: Av Centenário, s/n Garcia, Salvador - BA, CEP: 40100-155 

Tels: (71) 3247-7686 

 

 Hospital Geral Roberto Santos  

End: Rua Direta do Saboeiro s/n, Cabula - CEP: 41180-780 

Tels: (71) 3117-7500/7509  Fax: (71) 3387-3424 

E-mail:diretoriamedicahgrs@gmail.com / diretoriaadmhgrs@gmail.com 

 

 Hospital Geral do Estado (HGE)  

End: Av. Vasco da Gama s/n - CEP: 40.286-901 

Tels: (71) 3117-5999  Fax: (71) 3357-4128 

E-mail: hge.informatica@saude.ba.gov.br 

 

Hospitais Privados, Conveniados com Seguros de Saúde: 

 Hospital Espanhol 

End: Avenida Sete de Setembro 4061 – Barra 

Tel (71) 3264-1500 

http://www.hospitalespanhol.com.br/ 

 

 Hospital Português 

End: Av. Princesa Isabel, nº 914, Barra Avenida 

Tel: (71) 3203 5555 
http://www.hportugues.com.br/ 

 

 Hospital São Rafael 

End: Avenida São Rafael, 2152. São Marcos- Salvador  

Tel.: 71 3281-6000 
http://www.portalhsr.com.br/ 

 

Outros Links Úteis 

 

 Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães (Site da INFRAERO) 

Tel: (71) 3204-1010 

http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/bahia/aeroporto-

internacional-de-salvador.html 

mailto:smurb@ufba.br
http://maps.google.com.br/maps?q=Hospital+Geral+Roberto+Santos+-+Rua+Silveira+Martins,+Salvador+-+Bahia&hl=pt-BR&sll=-14.239424,-53.186502&sspn=44.404352,79.013672&vpsrc=0&hq=Hospital+Geral+Roberto+Santos+-&hnear=R.+Silveira+Martins+-+Salvador+-+Bahia&t=h&z=16
mailto:diretoriamedicahgrs@gmail.com
mailto:diretoriaadmhgrs@gmail.com
http://maps.google.com.br/maps?q=Hospital+Geral+do+Estado,+Salvador+-+Bahia&hl=pt-BR&ll=-12.982813,-38.499441&spn=0.044662,0.077162&sll=-12.956194,-38.451199&sspn=0.011167,0.01929&vpsrc=0&hq=Hospital+Geral+do+Estado,&hnear=Salvador+-+Bahia&t=h&z=14&iwloc=B
mailto:hge.informatica@saude.ba.gov.br
http://www.hospitalespanhol.com.br/
http://www.hportugues.com.br/
http://www.portalhsr.com.br/
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/bahia/aeroporto-internacional-de-salvador.html
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/bahia/aeroporto-internacional-de-salvador.html
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 Informações Turísticas 

Tel: 55 (71) 3103.3103 

http://bahia.com.br/ 

 

 Bahiatursa 

www.bahiatursa.ba.gov.br/ 
 

 Celpe-Bras (Teste de Proficiência em Português) 
http://portal.inep.gov.br/celpebras 

 

 Correios e Telégrafos 

www.correios.com.br 

 

 Secretaria de Turismo da Prefeitura de Salvador (SALTUR) 

http://www.saltur.salvador.ba.gov.br/home.php 

 

 Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR) 

http://www.setur.ba.gov.br/ 

 

 TRANSALVADOR (Consulta às Linhas de Ônibus) 

Tels: (71)2109-3641 

 (71)2109-3679 

http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/transporte/categorias/onibus/linhas.p

hp  

 

 

12. Embaixadas e Consulados   

 

Confira no site do Ministério das Relações Exteriores - Itamaraty 

<http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-

estrangeiros-no-brasil> a localização dos Consulados e Embaixadas estrangeiras no 

Brasil. 

http://bahia.com.br/
http://www.bahiatursa.ba.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/celpebras
http://www.correios.com.br/
http://www.saltur.salvador.ba.gov.br/home.php
http://www.setur.ba.gov.br/
http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/transporte/categorias/onibus/linhas.php
http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/transporte/categorias/onibus/linhas.php
http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil
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