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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. O Guia também propõe 

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

cidade, sua cultura e seus habitantes.  

 

 

BEM VINDOS! 
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2. Introdução à cidade de Salvador 

 

Salvador, capital do Estado da Bahia, está situada na região Nordeste do Brasil e 

é uma cidade histórica. Fundada em 1549 por Tomé de Sousa, a cidade foi a primeira 

capital do Brasil até 1763. O governador-geral trouxe em sua comitiva funcionários da 

administração portuguesa, padres da Companhia de Jesus, soldados, degredados e 

trabalhadores da construção. Ao chegar à baía de Todos os Santos, Tomé de Sousa 

desembarcou na enseada da Conceição e subiu até a parte alta onde alcançou a colina 

escolhida para a construção da cidade-fortaleza do Salvador que foi edificada no modelo 

das cidades medievais da Europa ocidental com uma praça quadrada, com a Casa dos 

Governadores e a Casa da Vereança. Dali partiam duas ruas longitudinais - rua Direita 

do Palácio ou dos Mercadores (atual rua Chile) e a rua da Ajuda e dois caminhos para a 

praia. Edificado sobre uma falha tectônica que deu origem aos dois planos (Cidade Alta 

e Cidade Baixa, interligadas a partir de 1873 pelo Elevador Lacerda, famoso cartão 

postal), e de frente para a baía de Todos os Santos, o núcleo inicial de Salvador ficava 

em posição estratégica, ponto de observação privilegiado que propiciava a defesa contra 

invasores.  

Imagem aérea de Salvador/  Foto: Manu Dias 
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Fonte: wordpress.bahia.ws, através de Google imagens 

A ocupação iniciada pelo donatário português Francisco Pereira Coutinho gerou 

violentos conflitos com os índios Tupinambás que ali residiam. Após a realização das 

primeiras construções, casas de taipa e muros de defesa, estabeleceu-se a administração 

e foram concedidas terras para o plantio de algodão e cana-de-açúcar. O 

desenvolvimento das atividades coloniais continuou a gerar muitos conflitos com os 

índios, sucessivamente dizimados, ou catequizados por padres jesuítas. 

Durante os séculos XVII e XVIII a produção de açúcar transformou a cidade do 

Salvador na mais importante cidade comercial do Atlântico Sul. Por isso, ela foi muito 

cobiçada por outros países europeus interessados em seus negócios, a exemplo da 

invasão holandesa ocorrida em 1624. Ademais, a atividade açucareira demandava muita 

mão-de-obra, e, como os índios sobreviventes eram arredios ao trabalho escravo, logo 

foi introduzida a importação de escravos africanos para trabalho nas plantações 

próximas à cidade. Milhões de africanos foram trazidos para o Brasil e a capital da 

capitania da Bahia de Todos os Santos se tornou assim o principal porto de entrada de 

escravos aqui distribuídos. Cabe destacar que a escravidão perdurou tragicamente por 

quase quatro séculos e só foi abolida em 1888.  
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Apesar disso, essas trocas raramente pacíficas entre índios, europeus e africanos 

contribuíram para a formação da atual população brasileira e a cidade do Salvador é um 

exemplo claro dessa configuração cultural, social e econômica particular. Além disso, 

Salvador durante muito tempo foi apelidada de Roma Negra porque, com uma 

população majoritariamente negra, devido à sua antiga função como primeira porta de 

entrada em terras brasileiras para as populações negras africanas escravizadas, a cidade 

conserva ainda hoje traços culturais fortemente baseados na herança afrodescendente. 

Uma herança que está bastante presente na sua tradição culinária à base de peixes e 

mariscos, de sabores diferenciados, no uso de ingredientes como dendê, leite de coco, 

pimentas, gengibre e outras especiarias.  

A estrutura da cidade floresceu principalmente até a segunda metade do século 

XVIII, e por isso seu conjunto arquitetônico mais relevante, decretado patrimônio 

histórico da humanidade em 1985 pela UNESCO, é o seu Centro Histórico. Com o seu 

casario colonial, os seus prédios históricos e as suas igrejas seculares, trata-se de um 

conjunto arquitetônico deslumbrante de onde se podem avistar as águas tranquilas e de 

intenso azul da baía de Todos os Santos. Nessa parte da cidade se concentram ainda 

museus, importantes entidades culturais, blocos carnavalescos de tradição afro (como o 

Olodum), afoxés (como os Filhos de Gandhi), praças e becos onde sempre acontecem 

shows. A beleza da cidade se traduz também na combinação entre o passado e o 

presente, com uma paisagem urbana que comporta nas partes novas largas avenidas, 

cheias de arranha-céus, e na parte antiga, a arquitetura do Pelourinho, Santo Antônio 

além do Carmo e todo o Centro Histórico, 

A cidade é local de matrizes culturais diversas e berço de grandes artistas e 

intelectuais - escritores, como Gregório de Matos, Castro Alves, Jorge Amado; 

cineastas, como Glauber Rocha; músicos, como Dorival Caymmi, Caetano Veloso, 

Gilberto Gil e muitos outros - que, através da sua arte, expressam um modo de ser e 

sentir tipicamente baiano. Com um forte traço místico, a cidade do Salvador combina 

ainda fé católica e rituais de origem africana, produzindo uma religiosidade marcada 

pelo sincretismo religioso que é expresso no imaginário e nas festas populares capazes 
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de atrair milhares de pessoas e afirmar a capital baiana como guardiã da tradição e de 

um passado mítico. 

3. Chegada a Salvador 

Logo após o desembarque no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, 

ao deixar o local, o estudante intercambista é recepcionado pelo belo corredor de 

bambuzais da área externa. A pista de acesso ao aeroporto é circundada de um espaço 

verde muito bonito. À noite, o caminho é iluminado com luzes verdes e brancas. 

A desembarcar no aeroporto, o estudante pode pegar um táxi ou dirigir-se ao 

terminal rodoviário, localizado na saída do Aeroporto Internacional Luís Eduardo 

Magalhães. É aconselhável que o estudante escolha uma das empresas de taxi dentre as 

que têm balcão de serviço na área de desembarque (Térreo). O valor é fixo, dependendo 

do bairro de destino, e deve ser pago no próprio balcão, com dinheiro, cartão de crédito 

ou débito. 

Por ser uma cidade costeira, caso você assim decida, solicite à Companhia de 

Taxi escolhida que realize o trajeto do aeroporto até o seu local de hospedagem pela 

orla marítima. Você será acompanhado pela belíssima vista da orla de Salvador.  

Recepção com baianas no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães Foto: João Ramos 

(Bahiatursa) 
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É extremamente importante que os alunos intercambistas não utilizem 

transportes oferecidos por particulares, pois não há como se comprovar a idoneidade 

desses serviços.  

 Ônibus 

Existem linhas de ônibus que circulam na cidade e passam pelo ponto de ônibus 

localizado na saída do aeroporto com a tarifa, sujeita a alterações.  

Valor da tarifa em abril de 2014: 

R$ 2,80 ônibus (e alguns intermunicipais) 

Para cobrir os gastos de transporte na chegada a Salvador, aconselha-se que o 

estudante já tenha realizado o câmbio para nossa moeda local (Real – R$, ver item 4.8). 

Caso o estudante não tenha realizado o câmbio, existem algumas casas de câmbio com 

pontos de atendimento no interior do próprio aeroporto. Recomendamos que o estudante 

não troque dinheiro com particulares, nem no aeroporto, nem em qualquer outra 

situação. 

Recomenda-se também que o estudante intercambista, antes de viajar, 

providencie um local onde se hospedar, pelo menos durante os primeiros dias. Na 

internet pode ser encontrada a relação de vários albergues e pousadas, com preços 

razoáveis. Sugerimos que o estudante se hospede em um bairro perto dos campi da 

UFBA: Campo Grande, Barra, Ondina, Rio Vermelho, Graça, Federação, Canela, 

Garcia, por exemplo, com mais serviços e transportes. 

Observação: A fim de evitar quaisquer transtornos, o estudante deverá observar 

os horários de funcionamento da Assessoria para Assuntos Internacionais, procurando 

evitar, inclusive, que sua chegada ao país ocorra em finais de semana ou feriados. 

4. A vida em Salvador 

4.1 Informações gerais 

Salvador, situada na Latitude Sul, 12º58'39", pelo censo de 2010 é a terceira 

cidade do Brasil com 2.675.000 habitantes. A cidade, península de forma triangular, tem 
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uma grande extensão (do aeroporto até o centro, são cerca de 30 km) e um trânsito 

bastante intenso. 

 

Fonte: salvadoremumdia.blogspot.com através Google imagens. 

4.2 Clima  

Salvador é uma cidade de clima tropical, úmido e quente. Com pouca variação 

térmica, suas temperaturas podem ir de 17º a 32º, mantendo-se, geralmente, entre 23º e 

26º no inverno (junho-setembro) e entre 26º e 30º no verão (dezembro-março). Portanto, 

não faz frio nem calor excessivo ao longo do ano. Chove bastante, principalmente entre 

os meses de abril a julho. Há uma brisa marítima constante. A depender da época de 
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chegada do estudante, o clima de Salvador poderá estar mais quente (meses de 

dezembro a março), ou mais ameno (junho a agosto), oscilando entre dias ensolarados e 

fortes chuvas. Com águas de temperatura agradável, no verão, as praias são 

extremamente convidativas ao banho e lazer. Deve ser tomado sempre cuidado, porém, 

e principalmente no inverno, com as fortes correntezas. 

 

4.3 Vestimentas 

Com seu clima e temperatura, geralmente aprazíveis, a cidade dispensa o uso de 

casacos, tecidos de lã e outros acessórios próprios do inverno de baixas temperaturas. 

Ao estudante estrangeiro é recomendável trazer roupas de tecidos leves e naturais, 

algodão e linho, sapatos leves e somente algumas peças de frio, pois, mesmo durante o 

inverno, em geral as temperaturas na cidade ficam acima dos 20°C. No interior do 

Estado, como na Chapada Diamantina, contudo, as temperaturas no inverno podem 

baixar até 10º ou menos. 

 

www.correiofeirense.com.br 

O estudante pode optar por jeans e, em geral, calças de algodão, bermudas, 

camisas e camisetas de algodão, tênis, mocassins leves, sandálias; para as mulheres, 

além dessas opções, vestidos e saias de algodão. Como em muitas instituições do 

mundo inteiro, os alunos da UFBA optam por roupas confortáveis e informais nos 

espaços acadêmicos. Deve ser lembrado que em muitos lugares o ar condicionado é 

mantido a uma temperatura relativamente baixa, e, por isso, às vezes é útil ter consigo 

um agasalho leve para ser usado na sala de aula, assim como na maioria dos cinemas da 

cidade. 
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Jornal A Tarde 

4.4 Segurança e Vacinas 

 

Como em toda cidade média ou grande, é importante tomar medidas de 

segurança na vida diária. Aconselha-se ao estudante intercambista estar alerta durante 

dia e noite sobre o ambiente ao seu redor, além de ser cuidadoso e tentar manter-se nas 

ruas mais movimentadas. É recomendável não sacar dinheiro à noite em caixas 

automáticos, e sempre ter cuidado com carteiras, bolsas, celulares, tablets, notebooks e 

outros objetos de valor, nunca os deixando desacompanhados. É preferível não carregar 

consigo jóias, nem valores expressivos em dinheiro. 

O estudante estrangeiro poderá ter que apresentar o certificado de vacina 

internacional contra a febre amarela e outros, dependendo do seu país de origem para a 

obtenção de seu visto de estudante. Sugere-se verificar a necessidade destes documentos 

antes da partida para o intercâmbio.  

 

No final deste Guia estão disponíveis os telefones da Polícia, Hospitais e Pronto-

Socorro. 
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4.5 Alimentação 

Salvador oferece uma 

grande variedade de 

alimentos em 

restaurantes, lanchonetes 

e “botecos” de todos os 

tipos. Encontra-se comi-

da baiana, obviamente, 

mas também portuguesa, 

japonesa, italiana, fran-

cesa, natural (vegetaria-

na) e muitas outras. De 

qualquer forma, ao 

chegar à cidade, é 

aconse-lhável, de início, a opção por alimentos leves, dando preferência às frutas, aos 

sucos e aos alimentos integrais, pois alguns pratos típicos podem ser um pouco 

estranhos para aqueles que não estão acostumados com o tempero baiano, celebrado, 

entre outros, por Jorge Amado. Um dos ingredientes mais típicos da culinária de 

Salvador - e da Bahia - sem dúvida é o azeite de dendê, de origem africana, utilizado no 

preparo de pratos deliciosos como moquecas, ensopados de mariscos, acarajé, vatapá, 

caruru, entre outros. Usa-se também uma pimenta muito saborosa e muito forte, com a 

qual se deve tomar cuidado.  

 

 

Moqueca de camarão com azeite de dendê 
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4.6 Transporte Público 

O transporte público de Salvador resume-se em ônibus que circulam dentro da 

cidade e região metropolitana (Lauro de Freitas, Camaçari, Dias D’Ávila, entre outros). 

Aconselha-se ao estudante estrangeiro que, ao chegar a Salvador, procure alojamentos 

que sejam próximos dos seus locais de aulas, para evitar perda de tempo no trânsito.  

Os ônibus convencionais (tarifa abril 2014: R$ 2,80) não possuem ar-

condicionado. Os executivos (tarifa 

abril 2014: R$ 3,00) possuem ar-

condicionado, porém sua frota é menor 

e esses ônibus não circulam por todos 

os bairros de Salvador. 

Não é muito fácil se orientar 

com relação ao transporte público, porque existem diversas empresas, todas 

particulares, e nos pontos de ônibus muitas vezes não há uma relação das linhas que 

passam naquele local. Aconselha-se a consulta no sítio web da Transalvador: 

http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/transporte/index.php# 

 

4.7 Bancos e Correios   

Os bancos e os Correios funcionam diariamente, mas, a depender do bairro de 

sua localização, seus horários de atendimento ao público diferem.  

De modo geral, os bancos abrem suas agências de segunda a sexta, a partir das 

10h e encerram suas atividades às 16h. Após este horário, apenas os caixas eletrônicos 

fazem transações. No campus de Ondina, existem algumas agências bancárias. 

No campus de Ondina da UFBA existe, igualmente, uma pequena agência dos 

Correios, perto do PAF I, ao lado do Instituto de Matemática, que funciona de segunda 

a sexta das 9 às 17h. Para saber onde há mais agências, seus endereços e telefones de 

contato, acesse: http://www.correios.com.br/servicos/agencias/Endereco_Resultado.cfm  

 

 

 

 

Micro-bus de ar-condicionado. Imagem ilustrativa 

http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/transporte/index.php
http://www.correios.com.br/servicos/agencias/Endereco_Resultado.cfm
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4.8 O Real, Notas e Moedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A moeda corrente no Brasil é o Real (R$), plural Reais. No Brasil, o sistema de notas é 

dividido em: 

 R$ 2,00;  

 R$ 5,00;  

 R$ 10,00;  

 R$ 20,00;  

 R$ 50,00; 

 R$ 100,00. 
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As notas de real, na versão antiga, ainda em circulação (à esquerda) e nova (à direita) 
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As moedas do Real são compostas por: 

 R$ 0,01 

 R$ 0,05 

 R$ 0,10 

 R$ 0,25 

 R$ 0,50 

 R$ 1,00 

 

 

Em 14 de agosto de 2014, entre dólar ($) euro (€) e real (RS) o câmbio (turismo) era o 

seguinte: 

$ 1 = R$ 2,38 

€1 = R$ 3,03 

 

Moedas correntes no Brasil 
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5.  Cultura e Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto JAZZMAM acontece todos os sábados a partir das 18h Foto:Google Imagens 

A cidade de Salvador é conhecida internacionalmente pelo seu forte potencial 

turístico e por sua efervescência cultural. Além das atividades promovidas pela UFBA, 

os alunos estrangeiros podem conhecer diversos pontos turísticos da cidade, dos quais 

listamos sinteticamente apenas os principais: 

 

5.1 Museus: 

 

 Museu de Arte da Bahia 

Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória. Tel: (71) 3117-6902/08 
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 MAM (Museu de Arte Moderna) 

Avenida Contorno, s/n, Solar do Unhão. (71) 3117-1779.  

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

 

 

 Museu de Arte Sacra – Universidade Federal da Bahia 

Rua Sodré, 276 - Dois de Julho, Salvador (71) 3243-6511 http://www.mas.ufba.br 

 

 

 Museu Carlos Costa Pinto 

Avenida Sete de Setembro, 2490, Corredor da Vitória. Tel (71) 3336 6081/2702 

http://www.museucostapinto.com.br/capa.asp 

 

 Palacete das Artes Rodin Bahia 

Rua da Graça, 289, Graça. Tel: (71) 3117-6987/6910 

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

 

http://www.mam.ba.gov.br/
http://www.mas.ufba.br/
http://www.museucostapinto.com.br/capa.asp
http://www.palacetedasartes.ba.gov.br/
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Mais informações podem ser obtidas no sítio do IPAC – Instituto do Patrimônio 

Artístico e Cultural da Bahia - http://www.ipac.ba.gov.br/ 

 

5.2 O Pelourinho 

 

www.pelourinho.ba.gov.br 

 

O Pelourinho, no centro histórico de Salvador, é integrante do Patrimônio 

Histórico da UNESCO. Seu conjunto barroco de igrejas, palácios, vielas foi edificado 

essencialmente até o século XVIII. O local costumava ser majoitariamente residencial 

até o início do século XX. Após uma fase de decadência, houve uma revitalização e 

reformas e hoje o Pelourinho abriga instituições e atividades variadas como a Fundação 

Casa de Jorge Amado (http://www.jorgeamado.org.br), a sede do grupo Olodum, o 

Afoxé Filhos de Gandhi, o Grupo Gay da Bahia, bares e restaurantes, lojas de 

artesanatos; sempre há shows musicais, muitas vezes gratuitos.  

 

Fundação Casa de Jorge Amado – imagem do site institucional 

http://www.ipac.ba.gov.br/
http://www.jorgeamado.org.br/
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5.3 Praias 

As principais praias da cidade são as seguintes: Ribeira, Porto da Barra 

(possivelmente a mais segura e a que tem as águas mais limpas), Farol da Barra, 

Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Artistas, Corsário, 

Jaguaribe, Piatã, Placaford, Farol de Itapuã, Stella Maris e Flamengo. Nem todas são 

próprias para banho e, sobretudo durante o inverno, deve-se tomar muito cuidado com 

as ondas e a correnteza, por tratar-se de mar aberto na maior parte delas. 

 

5.4 Shows e programação cultural 

Existem diversas atividades, shows e atrações pela cidade que o estudante 

estrangeiro pode conferir através dos portais oficiais da Secretaria de Turismo da Bahia 

(www.bahia.com.br), Pelourinho Cultural (http://www.pelourinho.ba.gov.br), Secretaria 

de Turismo de Salvador (http://www.saltur.salvador.ba.gov.br/Mapa/mapa.html), dentre 

outros.  

A temporada do Carnaval baiano é conhecida internacionalmente, e movimenta, 

durante uma semana, milhões de pessoas em vários bairros da cidade. Cantores, blocos 

afro, afoxés, trios elétricos, blocos carnavalescos tomam conta da cidade de dia e de 

noite: os vários circuitos alteram bastante a paisagem urbana, numa exuberância musical 

que sacode avenidas e praças. A programação do carnaval é divulgada exaustivamente; 

vale lembrar que todos os preços sobem muito e que, se o estudante estrangeiro chegar à 

cidade nesta época, ele terá muita dificuldade em conseguir hospedagem. 

Na Agenda Cultural, publicação mensal da Secretaria de Cultura do Estado da 

Bahia, há uma relação de todas as atividades do mês nas áreas de dança, cinema, 

música, artes visuais, teatro, palestras, lançamento de livros: a publicação é gratuita e 

pode inclusive ser baixada em pdf do sítio http://www.agendacultural.ba.gov.br/. 

 

6. 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 

http://www.bahia.com.br/
http://www.pelourinho.ba.gov.br/
http://www.saltur.salvador.ba.gov.br/Mapa/mapa.html
http://www.agendacultural.ba.gov.br/
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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 

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. 

 

 

https://www.ufba.br/cursos
http://www.propg.ufba.br/stricto-sensu
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7. 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 

 

8. 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 

mailto:aai@ufba.br
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
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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).  

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.  

http://www3.aai.ufba.br/pt-br/pre_inscricao
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoUnidade1
http://www3.aai.ufba.br/pt-br/pre_inscricao
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/MatriculaGraduacaoUnidade1
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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. 

68 (sessenta e oito) horas/aula realizadas num semestre.   

01 crédito = 17 horas/aula 

02 créditos = 34 horas/aula 

04 créditos = 68 horas/aula 

Uma disciplina = 04 créditos = 68 horas/aula =  17 semanas letivas  

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. 

 

9.  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. 

 

10. 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 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 

25 

 

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 

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 

https://www.ufba.br/cursos
https://www.ufba.br/estrutura/unidades-universitarias
http://www.ims.ufba.br/
http://www.ufba.br/campus/vitoria-da-conquista
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11. 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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12. 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. 

13. 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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14. 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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15. 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  

 

 

16. 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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