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Este guia tem a finalidade de aproximar os estudantes da Escola 
de Administração – EAUFBA  das entidades e instituições estu-
dantis, incentivando a participação dos alunos nas mesmas, tra-
zendo informações e esclarecendo dúvidas frequentes. O guia traz 
informações relativas às mais diversas entidades, tanto da escola 
de Administração – DA (ADM), Atlética (ADM), EJ (ADM),   quanto 
da UFBA (DCE), mas também de entidades que reúnem estudan-
tes no nível estadual (UEB) e federal (UNE e FENEAD). Para maio-
res informações, basta acessar os links contidos no guia, além das 
páginas das entidades no Facebook.

INTRODUÇÃO
Entidades da EAUFBA -
Diretórios Acadêmicos(D.A.)

Os Diretórios Acadêmicos são entidades que representam os interesses dos 
estudantes junto à faculdade, cumprem a finalidade de organizar atividades 
direcionadas para a melhoria da qualidade do ensino superior, de realizar con-
fraternizações, de elaborar e implementar projetos acadêmicos. São também 
os responsáveis pela integração social e cultural dos estudantes.

Algumas das funções básicas são garantir o contato dos estudantes do curso 
com os órgãos de representação geral, discutir soluções para os problemas 
do curso (como falta de professores, mudanças curriculares, matérias mal 
planejadas), garantir que haja representação dos estudantes nos órgãos co-
legiados e departamentos, fazer a recepção de calouros, organizar confra-
ternizações e fiscalizar a faculdade.

O D.A. tem representação junto à congregação da unidade de ensino e é “a 
voz dos estudantes” do curso junto à instituição. Todos aqueles que são matri-
culados no curso são automaticamente membros do seu diretório acadêmico, 
ainda que não exercam nenhuma função de coordenação ou direção. Todos 
têm acesso a uma sala de convivência , com microondas , geladeira e internet, 
podendo solicitar as chaves da mesma. Também é de extrema importância 
que os alunos sejam ativos na busca por melhorias junto à coordenação do 
seu curso e à direção da Escola. 

As informações citadas você pode encontarar acessando aqui e maisInfo
 

https://baraodemaua.br/comunicacao/publicacoes/jornal/2006/setembro/artigo1.htm
http://www.abcdamedicina.com.br/o-que-e-diretorio-academico-acoes-movimento-estudantil-universidades.html
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D.A. de Secretariado 
Executivo / UFBA

 “O Diretório Acadêmico de Administração, sociedade civil sem fins lucrativos, 
apartidária, com sede na Av. Reitor Miguel Calmon, s/nº, Salvador - Bahia, é 
o órgão representativo dos estudantes do curso de Bacharelado e Pós Gra-
duação lato sensu e stricto sensu, em Administração da Universidade Fede-
ral da Bahia a nível nacional.”Info aqui

Atenção!  
A sala do D.A. de Administração localiza-se ao lado da cantina da Escola, no 
andar térreo. Para solicitar as chaves, basta pedir na portaria da Escola e 

assinar o livro assumindo a responsabilidade sobre a mesma.

Presidente Gestão Atual D.A. ADM :Rafael Rodrigues
E-mail do Gestor: rafaelrodrigues_31@hotmail.com
Facebook do D.A.ADM aqui

E-mail: dasec@ufba.br
Facebook aqui

Diretório Acadêmico de Secretariado Executivo da Universidade 
Federal da Bahia (DAS ec -UFBA) é o órgão representativo do cor-
po discente deste curso e sem fins lucrativos. Tem por objetivo 
defender interesses e direto dos alunos, promover a educação, a 
aproximação e empatia entre os discentes e os docentes da Escola 
de Administração.

O D.A .  de Secretariado Executivo funciona ao lado esquerdo próxi-
mo a entrada do refeitório, no térreo da Escola de Administração 
da UFBA. Qualquer aluno(a) do curso de Secretariado poderá soli-
citar a chave do espaço e uti l iza-lo para descanso ou para outro(s) 
fim(s).

Perguntas Frequentes (FAQ):
Quem pode participar ? 

Qualquer aluno matriculado no curso de Administração ou Secretariado Exe-
cutivo da UFBA pode participar e ajudar a gestão do Diretório Acadêmico. 
Para tanto, basta procurar o(s) responsável(is) pela gestão atual do D.A. e se 
dispor a ajudar ! 

Existe processo seletivo ? Se sim, como funciona ?

Existe votação direta para a escolha de chapas. Qualquer estudante do curso 
de Administração (ou Secretariado) pode participar de uma chapa. No entan-
to, qualquer aluno também pode ajudar a chapa vigente na gestão do D.A.  , 
bastando contactar os seus representantes. 

Existe carga horária mínima semanal para se trabalhar no DA ?

Não é exigida carga horária mínima para participação. 

Existe bolsa ou auxílio para os participantes (membros) ? 

Não. Todo trabalho no D.A. é voluntário. 

Como o DA ajuda a comunidade local e os estudantes da escola ? 

O Diretório Acadêmico representa os interesses dos discentes (alunos) frente 
à Escola de Administração da UFBA, tendo participação (cadeiras) na con-
gregação da Escola e voz para votar e deliberar projetos. Representa, ainda, 
os interesses dos alunos do curso de Administração junto ao DCE (Diretório 
Central dos Estudantes) e a UFBA como um todo.  O D.A. também promove 
a integração dos alunos dos cursos e procura colaborar com o bem estar dos 
mesmos, como, por exemplo, ao dispor de uma sala de descanso com inter-
net, geladeira e microondas, para uso livre. O D.A. promove também even-
tos culturais, como a quinta musical, e arrecada fundos de maneiras diversas 
para ajudar na compra de utensílios para o seu espaço de uso comum. É uma 
entidade feita pelos e para os alunos. 

http://www.adm.ufba.br/pt-br/entidade-estudantil/diretorio-academico-administracao
mailto:rafaelrodrigues_31%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/daadmoficial/
https://www.facebook.com/1969dasec/
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Atlética Escola 
de Administração

A Atlética é a instituição responsável por integrar alunos através de compe-
tições esportivas diversas e eventos de integração (festas, dentre outros), 
que podem ser realizadas juntamente com o DA. Normalmente, se financia 
a partir das suas próprias atividades, entre as quais a promoção de festas, 
eventos esportivos e venda de produtos. 

Fique ligado! 
A sala da Atlética se encontra no térreo da EAUFBA, no corredor ao lado 

direito de quem ingressa no edifício.

Perguntas Frequentes (FAQ):

Quem pode participar ? 

Todos os membros da comunidade da Escola de Administração da UFBA 
(estudantes de graduação ou pós, professores e funcionários), atuais ou já 
egressos, podem participar da Atlética.

Existe processo seletivo ? Se sim, como funciona ?

Sim, semestralmente é divulgado o processo seletivo de captação de novos 
membros da gestão. Essa seleção ocorre por entrevista e dinâmicas que ava-
liam a familiarização do membro com as atividades desenvolvidas pela Atlé-
tica. Para os atletas, não realizamos seleção e todas as equipes e treinos 
são abertas, bem como a composição da torcida, bateria e participação em 
eventos públicos promovidos pela entidade.

Existe carga horária mínima semanal para se trabalhar na Atlética ?

Não. Invés de uma carga horária mínima, trabalhamos por produtividade e 
baseados em prazos de entrega, conforme a demanda dos projetos que de-
senvolvemos requerem, ficando a cargo dos membros organizarem 
seu tempo da maneira que julgarem melhor. Mensalmente, ocorrem reuniões 
ordinárias com a finalidade de se verificar o andamento das atividades, deba-
ter o planejamento e coletar feedbacks.

Existe bolsa ou auxílio para os participantes (membros) ? 

Não possuímos nenhum auxílio financeiro, visto que todo o trabalho é volun-
tário e sem fins lucrativos, mas fornecemos certificados de atividade comple-
mentar para os membros.

Como a Atlética ajuda a comunidade local e os estudantes da escola ? 

A Atlética visa trabalhar para melhorar a integração dos  alunos na EAUFBA 
de modo que seja facilitado a criação de laços/networking entre os estudan-
tes, desenvolvendo o senso de pertencimento à comunidade e aprimorando 
habilidades e competências necessárias para o futuro profissional. Isso ocor-
re por meio do planejamento e realização de festas, eventos sociais, venda de 
produtos e serviços, aliados à promoção do esporte universitário e de práti-
cas que visam a melhora da saúde física e mental dos membros.

Perguntas respondidas por : Marlos Oliveira e Davi Azevedo/ Gestão 2018 
Atlética 

As Atléticas são associações formadas por estudantes universitários, as quais 
promovem festas, campeonatos esportivos e integração entre alunos.

“ Para muitos alunos, a vida na universidade vai muito além do campo  acadê-
mico. Afora os centros e diretório acadêmicos, existem também  organizações 
como as associações atléticas, que promovem  festas, campeonatos espor-
tivos e integração entre os universitários. Com esse propósito de integração 
e incentivo ao esporte, foi criada no início de 2016 a Liga das Atléticas da 
UFBA, que reúne associações dos cursos de medicina, administração, direito, 
engenharia mecânica, engenharia civil, odontologia, matemática e estatística, 
arquitetura e bacharelados interdisciplinares.”

Atlética

Facebook da Atlética aqui
Outras Fontes relevantes acesse aqui, +Info, +Info

http://www.edgardigital.ufba.br/?p=1620
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=1620
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=1620
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=1620
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=1620
 https://www.facebook.com/atleticaadmfederal/
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=1620
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/atletica-uma-maneira-e-rotina-de-curtir-a-vida-universitaria/243964/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3617.htm
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Empresa 
Júnior
O que é uma Empresa Júnior : 

Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida 
por alunos de um curso superior, cujos principais objetivos são: Fomentar o 
aprendizado prático do universitário na sua área de atuação; Aproximar o 
mercado de trabalho das academias e dos próprios acadêmicos.;; A Empresa 
Junior é gerida com autonomia em relação à direção da faculdade e o centro 
acadêmico e elabora projetos de consultoria na área de formação dos alunos, 
contemplando as necessidades de três clientes principais:

1 - Os alunos: Que se utilizam da interação entre os membros da empresa 
e da troca de conhecimento e experiências para se desenvolverem pessoal, 
profissional e academicamente.

2 - As empresas: Que se beneficiam com os projetos desenvolvidos pelos 
alunos, cujas características são de alta qualidade, garantida pela orientação 
dos professores, e baixo investimento. 

3- As universidades: Que são favorecidas pelo retorno em imagem institucio-
nal, garantido pela divulgação que as Empresas Juniores necessariamente 
fazem do seu nome. As Universidades que investem nas Empresas Juniores 
além do retorno de imagem, têm também um retorno no que diz respeito à 
atração de novas parcerias, alunos e clientes (no caso de prestação de con-
sultorias etc). Info aqui

Empresa Jr. 
ADM UFBA

“A Empresa JR. ADM UFBA é a empresa júnior da Escola de Administração 
da Universidade Federal da Bahia. Tem 22 anos no mercado de consultoria 
empresarial em Salvador e região metropolitana e já realizou cerca de 420 
projetos ao longo desse tempo. Formada e gerida apenas por estudantes, 
oferece um serviço de alta qualidade, baseado no profissionalismo tendo 
sempre o compromisso com o cumprimento de prazos e prezando por uma 
boa comunicação com seus clientes.” Mais Info aqui

A Empresa Júnior da Escola de Administração é uma excelente escolha para 
colocar em prática o conhecimento aprendido na sala de aula, aproximando
-o do mundo empresarial. A Empresa Júnior presta consultoria em Adminis-
tração para empresas do mercado, sobretudo, as micro e pequenas empresas. 
Proporciona diversas capacitações para o estudante, além do desenvolvimento 
de habilidades e competências das mais diversas, proporcionadas pela convi-
vência com empresas reais e com o mercado de trabalho.  A empresa Júnior 
encontra-se  atualmente no térreo da EAUFBA, no corredor do lado direito de 
quem entra no edifício. 

Aproveite e faça uma visita !

Perguntas Frequentes (FAQ):
Quem pode participar ? 
Atualmente, alunos de Administração que cursam até o terceiro semestre 
podem ingressar. Está havendo alterações no processo de seleção para 
comportar estudantes que cursam até o quinto semestre. 

Existe processo seletivo ? Se sim, como funciona ?

O processo seletivo ocorre duas vezes por ano e é realizado em três etapas 
– prova escrita , dinâmica de grupo e entrevista.  Caso aprovado, o candidato 
entra como trainee e passa por diversos treinamentos. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/artigos/empresa-junior-o-que-e-e-como-funciona,e3a048ae422fe510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.adm.ufba.br/pt-br/entidade-estudantil/empresa-jr-adm-ufba
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Existe carga horária mínima semanal para se trabalhar na Empresa Jr. ?

Sim, atualmente a empresa solicita uma participação mínima de 20(vinte) 
horas semanais. 

Existe bolsa ou auxílio para os participantes (membros) ? 

O trabalho na Empresa Júnior é voluntário. Porém , existe um “pacote de 
benefícios” para membros que não tenham condições de bancar os custos 
para trabalhar na empresa, incluindo, por exemplo , transporte e alimentação. 
Também podem ser pagas capacitações para os membros da empresa e 
parte dos custos com viagens para eventos. 

Como a Empresa ajuda a comunidade local e os estudantes da escola ? 

A Empresa Jr. realiza projetos gratuitos para entidades carentes (1 por se-
mestre) e ajuda micro e pequenos empresários que não têm condições de 
pagar por uma consultoria profissional. Os preços praticados são bastante 
inferiores aos praticados no mercado, justamente para ajudar tais organiza-
ções. A Empresa também realiza palestras abertas para a Escola de Admi-
nistração, quando compartilha o que vem sendo feito com a comunidade da 
escola.

Saiba mais em :
Site:  www.empresajr.org
Facebook: aqui

Executiva Jr

“A Executiva Jr. é uma associação civil de interesse público sem fins lucrati-
vos gerida por alunos do Curso de Secretariado Executivo da UFBA. Criada 
em 2005 por estudantes do curso que visavam como retorno apenas o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos membros, já passou por 
várias fases e ganha cada vez mais visibil idade no mercado. A espe-
cialidade da Executiva Jr. é organizar, coordenar e/ou recepcionar 
eventos, acadêmico-institucionais, principalmente formaturas. Além 
disso, presta serviços na área secretarial para micro e pequenas 
empresas, bem como, à comunidade em geral, por meio do planeja-
mento e execução de projetos.”

Para mais informações sobre a Executiva Júnior, Empresa Júnior 
de Secretariado Executivo / UFBA , consulte a sede da empresa no 
térreo da EAUFBA. Para participar , é necessário ser estudante do 
curso de Secretariado Executivo.

Saiba mais aqui
Facebook da Executiva Jr. aqui

http://www.empresajr.org
https://www.facebook.com/empresajr/
http://www.adm.ufba.br/pt-br/entidade-estudantil/executiva-junior
https://www.facebook.com/executivajr
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AIESEC

A AIESEC é um movimento que busca desenvolver liderança jovem através da 
troca de experiencia de diferentes culturas por meio de intercâmbios sociais 
e empresariais. Está presente em mais de 100 países desde o final dos 
anos 40. Ela pode proporcionar aos seus membros (participantes) di-
versas competências como domínio de línguas estrangeiras, gestão de 
tempo, gestão de conflitos e trabalho sob pressão. Também pode pro-
porcionar aos intercambistas uma experiência cultural distinta (através 
de viagens a outros países) ou por recebimento de um aluno intercam-
bista em sua residência.

Perguntas Frequentes (FAQ):
Quem pode participar ? 

Qualquer pessoa entre 18 e 30 anos pode participar como membro do escri-
tório local da AIESEC ou como intercambista, não havendo necessidade de 
ser aluno da escola e nem mesmo universitário. O processo seletivo é realiza-
do duas vezes por ano e é bastante simplificado. 

Existe carga horária mínima semanal para se trabalhar na AIESEC ?

Sim, é necessário dispor de 20 horas semanais para o trabalho na 
entidade, sendo 8 horas presenciais no escritório local e mais 12 horas 
em home office. 

Existe bolsa ou auxílio para os participantes (membros) ? 

Não, o trabalho na AIESEC é voluntário. Podem haver reembolso de certos 
custos gerados pelo trabalho, mas em geral é um trabalho voluntário inclusive 
para os diretores do escritório local. 

Como a AIESEC ajuda a comunidade local e os estudantes da escola ? 

Através dos intercâmbios sociais e empresariais, a AIESEC vem ajudando 
tanto os estudantes membros da empresa, intercambistas e também  as 
empresas e start-ups onde os estudantes são alocados. Através dos seus 
projetos sociais , cerca de 300 intercambistas vieram a Salvador no ano pas-
sado, ajudar em ONGs e comunidades da cidade, além dos que vieram para 
trabalhar em empresas e start-ups.  

Saiba mais  acessando o site aqui ou curtindo a fanpage da AIESEC aqui

http://aiesec.org.br/
https://www.facebook.com/AIESECinBrazil/
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Entidades Gerais
da UFBA-Diretório Central dos Estudantes 
(DCE)

O Diretório Central dos Estudantes – DCE é a entidade que representa todos 
os estudantes da Universidade. É através do DCE que o estudante pode 
garantir com mais força seus direitos, primar pela qualidade do ensino e 
pelo respeito à classe estudantil. O DCE também é espaço de luta pela 
consolidação da democracia e pela construção de uma sociedade mais 
crítica e consciente. É o DCE que representa o corpo discente na reitoria 
e nos governos, levando suas reivindicações, propostas e idéias. E é tam-
bém por meio dele que os estudantes devem dar sua contribuição para 
conquistarmos uma sociedade mais justa. Além disto, é função do DCE 
promover a integração dos alunos da universidade, pondo em contato 
idéias, trabalhos, pessoas e experiências de todo o universo estudantil.”

O DCE é a unidade representativa dos estudantes de uma instituição univer-
sitária, tendo representatividade direta com a reitoria e no Conselho 
Universitário. A seguir, apresenta-se informações específicas do DCE 
UFBA , incluindo informações sobre as suas atividades e formas de 
participação.

Obs : os representantes do DCE são sempre eleitos por meio de elei-
ções diretas, onde todos os alunos podem votar.

Mais Info aqui

Perguntas Frequentes (FAQ):
Quem pode participar ? 

Poderá participar de uma chapa do DCE qualquer estudante devidamente 
matriculado na UFBA. 

Existe processo seletivo ? Se sim, como funciona ?

Existe processo de eleição direta bi-anual, onde diversas chapas concorrem à 
gestão e uma chapa é eleita democraticamente pelos estudantes da UFBA. A 
chapa vencedora irá assumir o posto durante dois anos, com seus membros 
ocupando uma série de funções. 

Existe carga horária mínima semanal para se trabalhar no DCE ?

Não é exigida carga horária mínima para se trabalhar no DCE. No entanto, 
existem tarefas e obrigações a serem cumpridas dentro de prazos estipula-
dos, a depender da função de cada membro. 

Existe bolsa ou auxílio para os participantes (membros) ? 

Não, o trabalho no DCE é voluntário. 

Como o DCE  ajuda a comunidade local e os estudantes da escola ? 

O DCE é a voz dos estudantes da UFBA, representando assim os interesses 
dos estudantes frente à instituição e à comunidade , de modo geral. Possui 
função social e integrativa, e realiza, frequentemente, reuniões conjuntas com 
os diversos diretórios academicos afim de levantar demandas dos estudan-
tes e propor soluções.

Fique ligado !  
O DCE promove eventos, bem como assembléias onde TODOS OS 
ALUNOS podem (e devem) participar. Para saber mais acesse o 

Facebook do  DCE UFBA aqui .

https://dceuvacf.wordpress.com/o-que-e-e-para-que-serve-o-dce/https://pt.wikipedia.org/wiki/Diret%C3%B3rio_Central_dos_Estudantes
https://www.facebook.com/DCE-UFBA-262117757261653/
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Entidades  à nivel estadual/
nacional: UEB-União dos Estudantes da 
Bahia

Entidades  à nivel estadual/
nacional: UNE - União Nacional dos Es-
tudantes

Fundada em 1943 e reconstruída em 2003, a UEB é a entidade que 
representa os estudantes universitários da Bahia e possui uma 
história recheada de lutas em defesa de uma Universidade popular 
e de qualidade.
A U E B  representa os  estudantes  a  n íve l  estadua l ,  e  promo-
ve d iversos  eventos  pe lo  estado ,  a  maior ia  de les  em parc er ia 
com a UNE.  Também rea l i za  o  C ONUEB,  C ongresso da UEB re-
a l i zado anua lmente para debater  e  cobrar  d i re i tos  dos  estu-
dantes  ba ianos .

Para saber  mais ,  ac esse e  s iga  a  pág ina do fac ebook  da UEB
aqu i .

A União Nacional dos Estudantes (UNE) foi fundada em 1937 e é 
a entidade máxima dos estudantes , representativa dos univer-
sitários brasileiros. Possui sua sede no Rio de Janeiro e atua em 
todo o território nacional. Durante a ditadura funcionou de manei-
ra clandestina após ter a sua sede queimada pelos mil itares. Após 
o período mil itar, voltou a atuar de maneira legal e representativa. 
No início do século 21, a principal luta da UNE e do movimento es-
tudanti l se tornou a melhoria da educação pública de qualidade no 
país. Atualmente são realizados pela UNE congressos estudantis 
em todo o Brasil ,  além das caravanas estudantis e bienais da UNE. 
Para mais informações , acesse aqui.

Fique ligado !
Emitida pela UNE, é direito de todo estudante  obter sua carteira de estu-
dante , intitulada de documento de estudante, afim de usufruir do benefício 
da meia-entrada em eventos diversos. Para saber mais sobre o documento 

do estudante, basta acessar aqui.
É bem simples fazer a solicitação, devendo o estudante enviar fotos do seu 
RG ou CNH, uma foto 3x4 recente e uma foto do seu comprovante de ma-
trícula. Após isso, é necessário pagar R$35,00 pela confecção da carteira , 

mais o frete e aguardar alguns dias até que chegue o documento.

https://www.facebook.com/uniaodosestudantesdabahia/
http://www.une.org.br/agenda-do-me/
 https://www.documentodoestudante.com.br/
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Entidades  à nivel estadual/
nacional: Federação dos Estudantes de Ad-
ministração – (FENEAD) + 
Encontro dos Estudantes de Administração 
(ENEAD)

Atualmente, a FENEAD (Federação Nacional dos Estudantes de Administra-
ção) está passando por um processo de renovação, pois a mesma ficou “de-
sativada” por um período de dois anos. Existe uma página no Facebook na 
qual são divulgados eventos e informações da Federação, bem como avisos 
e notíciais. Siga aqui.

Alguns estados possuem sede e gestão própria. É o caso da FENEAD dos 
estadosCeará , Maranhão, RS e MG. Segue, como exemplo, a página do 
FENEAD/CE aqui.

Infelizmente, o ENEAD, Encontro Nacional dos Estudantes de Administração 
não vem ocorrendo atualmente, tendo o útlimo sido realizado no ano de 2015. 
Entretanto, existem eventos estaduais e regionais sendo realizados, inclusive 
congressos de Empreendedorismo e Gestão, em que os estudantes podem se 
inscrever e são encorajados a participar.   

  Instagram/escadmufba                                        

Escola de Administração da UFBA
AV. Reitor MiguelCalmon s/n- Vale do Canela

71 3283 7672
Site: www.adm.ufba.br

Siga/curta a EAUFBA  no

Facebook/escadm

https://www.facebook.com/FENEADBrasil/
https://www.facebook.com/FENEAD.CEARA/
https://www.instagram.com/escadmufba/
https://www.facebook.com/daadmoficial/



