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A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) foi criada em 2006, a fim
de concentrar esforços e otimizar os recursos destinados a garantir a permanência de estudantes de graduação em situação de risco social e realizar
o enfrentamento à perpetuação das desigualdades sociais e à discriminação
de grupos historicamente excluídos.

Por meio dela, serão desenvolvidas ações relativas à moradia estudantil,
alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte,
creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
Auxílios:

São oferecidos, por meio de edital (bi-anual) diversos auxílios para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o mesmo aluno
“aplicar” para mais de um benefício dos presentes abaixo. (salvo exceções
excludentes como Auxílio Moradia + Serviço de Residência Universitária).
Os auxílios oferecidos atualmente, por meio de edital, são: auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, serviço de residência universitária (SRU)
e Auxílio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais.
Os pré-requisitos para se obter auxílios através da PROAE são:
1Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UFBA;
2Não ter concluído outro curso de graduação na UFBA ou em qualquer outra instituição. Exceto os egressos do Bacharelados Interdisciplinares da UFBA que estejam cursando graduação via Processo Seletivo
para ingresso nos cursos de Progressão Linear (CPL) de Estudantes
Graduados em Bacharelado Interdisciplinar (BI) da UFBA;
3Não ter vínculo empregatício de qualquer natureza;
4Pertencer a família em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja renda familiar per capita seja de até um salário-mínimo e
meio (1,5) mensal
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Neste guia, você estudante irá encontrar as mais diversas formas de auxílio
estudantil e o passo-a-passo de como buscá-los. Estão aqui ressaltados
não só auxílios financeiros, mas todo e qualquer tipo de auxílio ou benefício
ao estudante fornecido pela UFBA. Como exemplo, podemos citar: Auxílio
residencial, Auxílio creche, serviço psicológico, serviços médicos, restaurante universitário (RU), Buzufba, meia-passagem, além de outros auxílios disponíveis em editais realizados pela PROAE. Este guia traz um panorama
com informações e links, de modo que os estudantes fiquem plenamente
inteirados e possam usar plenamente a Assistência Estudantil colcada a seu
serviço.
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INTRODUÇÃO

Auxílios Estudantis PROAE (para alunos
em situação de vulnerabilidade sócioeconômica)

Importante!

O estudante que realizar entrega parcial de documentação, documentos
oficiais, procurações ou documentos adicionais fora do prazo de validade,
invalidados por conservação ou incompatibilidade com as exigências deste Edital terá seu pedido automaticamente indeferido. (edital 2017.2)
Veja mais AQUI!

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

Subsídio pecuniário mensal no valor de R$130,00 (cento e trinta reais), referente ao valor de 3 “meias-passagens”, de ônibus urbano de Salvador, para
seis dias semanais, de acordo com o valor vigente no ano, destinado a contribuir para parte do custeio das despesas de deslocamento do estudante para
atividades acadêmicas regulares.
Obs.: A meia-passagem é um direito de todos os estudantes, e está assegurada a todos os alunos da UFBA. Leia mais sobre o assunto abaixo na parte do
“SalvadorCard” , na página 11 deste documento.
3.

Os estudantes que obtiverem acesso a este benefício terão opção de complementação financeira para subsidiar até 02 (duas) refeições (café da manhã e /ou ceia) no valor de até R$230,00 (duzentos e trinta reais) mensais.

Fique ligado!
É garantido ao portador tanto do auxílio moradia quanto do auxílio alimentação 2(duas) refeições diárias no Restaurante Universitário, e ambos podem pedir complementação de até R$230,00
para outras refeições
(não cumulativa)

Auxílio Moradia:

S ubsídio pecuniário mensal, no valor de R$400,00 (quatrocentos
reais), destinado ao supor te para custear par te das despesas com
moradia até a conclusão da primeira graduação. Os estudantes
contemplados com Auxílio Moradia terão garantidas duas refeições
diárias (almoço e jantar) no Restaurante Universitário e a opção de
complementação financ eira para subsidiar até 02 (duas) refeições
(café da manhã e /ou ceia), no valor de até R$230,00 (duzentos e
trinta reais).
Note que o auxílio moradia é oferecido àqueles que não fazem uso
das residências universitárias, e, por tanto, rec ebem um valor mensal para a judar a custear gastos com moradia.
.

Serviço Alimentação:

Modalidade de suporte à alimentação do estudante em que a Universidade,
através de acesso a aparato próprio ou sob contrato, gerencia a garantia de
até 02 (duas) refeições diárias realizadas nos Restaurantes Universitários (almoço e/ou janta).

Descrição dos Auxílios
1.

Auxílio Transporte:

4.

Auxílio PNE:

Subsídio pecuniário mensal, no valor de R$400,00(quatrocentos reais), destinado a dar suporte à qualificação e a manutenção do vínculo com a Universidade dos estudantes de graduação que apresentem deficiência física,
intelectual ou sensorial (auditiva ou visual), transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
Para se obter este benefício é necessário comprovar junto a PROAE a deficiência do discente, através de atestado médico , dentre outras formas de
comprovação.

Fonte / mais informações (edital 2017.2):
AQUI
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Os documentos deverão ser colocados em um envelope lacrado que deve
ser entregue no endereço e durante as datas previstas em edital. Podem
ser entregues pessoalmente ou via correios.

2.
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Confira AQUI a lista de documentos necessários para o cadastro junto a
PROAE, para participar da seleção e posteriormente estar apto a receber
os benefícios dos auxílios. (obs: documentos necessários contidos no edital
2017.2)
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É oferecido em edital separado, aberto quando ocorre a existência de vagas
nas residências estudantis. É aberto o edital de inscrição e seleção para serviço de residência através do site da PROAE, cabendo ao estudante recolher a
documentação necessária para apresentação no prazo estipulado em edital.
Os pré-requisitos para se utilizar do SRU são os mesmos dos demais auxílios.
No entanto, para fazer uso do SRU o estudante precisa ser oriundo de outra
cidade/estado brasileiro , ou seja, não possuir residência fixa em Salvador.
As Residências Universitárias da UFBA em Salvador/BA são distribuídas em 4
(quatro) complexos de moradias localizadas:

Apoio ao Estudante - UFBA
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Serviço de residências universitárias
(SRU)

Residência Universitária n.º 03 – Rua Barão de Loreto, n°. 21/28, Graça. CEP:
40150-• 270. Salvador/BA

Residência Universitária n.º 01 – Avenida Sete de Setembro, nº 2382 – Corredor da• Vitória. CEP: 40080-001. Salvador/Ba

Residência Universitária n.º 03 – Rua Barão de Loreto, n° 21 e n° 28, Graça.
CEP: 40150-270. Salvador/BA.

Residência Universitária n.º 02 – Largo da Vitória, 66 – Vitória. CEP: 40081305.• Salvador/Ba.
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Imagens retiradas do site Residências Universitárias UFBA.
Você pode acessar aqui

Importante!
A classificação na seleção para todos os auxílios sempre obedecerá ao
nível de vulnerabilidade socioeconômica. Aqueles com maior nível de vulnerabilidade terão prioridade. Em caso de surgimentos de vagas os/as
candidatos/as serão convocados através de segunda chamada de acordo
com a ordem de classificação durante o semestre da seleção.

Durante o período de intercâmbio os auxílios tradicionais (moradia, alimentação,
etc.) são suspensos e dão lugar a um novo auxílio, também pago em real e na
conta corrente do estudante, porém para ajudar nas despesas do intercâmbio.
O valor costuma ser maior e possui um teto (máximo) mensal de aproximadamente R$2.300 ou 600 euros (consultar junto a PROAE).
No caso do aluno optar pela mobilidade acadêmica indo cursar outra universidade dentro do Brasil, os benefícios tradicionais se mantém, com os mesmos
valores recebidos pelos alunos enquanto na UFBA (moradia, alimentação, transporte, etc.). O máximo de tempo que o aluno poderá receber tais benefícios enquanto afastado da UFBA são 3(três) semestres letivos.
Para saber mais sobre intercâmbio e mobilidade acadêmica, consulte o guia
EAUFBA sobre o tema em AQUI

Restaurantes universitários (RU)
O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal da Bahia visa atender a toda comunidade acadêmica (alunos, docentes e técnicos administrativos) na oferta de refeições como café da manhã (consultar), almoço e jantar
a preços acessíveis. Para utilizar o R.U, o aluno precisa apresentar seu Comprovante de Matrícula no caixa do R.U, antes de fazer o pagamento, para
fazer uso do preço popular. O R.U fica disponível durante o período letivo das
aulas.
Existem dois RU em domínio da UFBA: um em Ondina e o outro em São Lázaro. Em ambos, os horários e preços praticados são os mesmos:
Valor da refeição: R$ 2,50 (para estudantes UFBA).
Horários: 11h às 14h – Almoço / 17h às 19h20min – Jantar
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Para isso, o mesmo deverá primeiramente se inscrever em edital de intercâmbio
ou mobilidade através da AAI (ou pelo portal de mobilidade). Após aprovado em
edital, o mesmo deve procurar a PROAE para solicitar que a mesma ajude em
custos como documentação, passagem aérea e custos fixos no país de destino.
Serão levantados, juntamente com o aluno interessado, todos os eventuais custos, estimando-se o gasto médio mensal.

GUIA 3- Guia para Assistência Estudantil e

Extra – Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica para beneficiários da PROAE
Os estudantes beneficiários de auxílios da PROAE, caso desejem participar de
um programa de Intercâmbio ou Mobilidade conveniado à UFBA, poderão receber auxílio para ajudar em parte dos custos através da PROAE.
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Residência Universitária Estudante Frederico Perez Rodrigues Lima –
Avenida• Anita Garibaldi, 1207; CEP: 40170130. Salvador/ Ba

Creche – Serviço e Auxílio
A Creche:
“A Creche da Universidade Federal da Bahia - CRECHE/UFBA foi fundada em
19/09/1983, a partir da demanda inicial de estudantes e funcionários da instituição que reivindicavam um espaço seguro e de qualidade onde pudessem
deixar seus filhos enquanto estudavam e/ou trabalhavam.
Atualmente, a Creche UFBA é uma unidade vinculada à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas da UFBA (PROAE) e tem por finalidades:
I.
Atender aos dependentes de estudantes, professores e funcionários da
UFBA, contribuindo para seu desenvolvimento educacional e biopsicossocial,
na faixa etária de 04 meses a 03 anos e 11 meses.
II.
Constituir-se em espaço de ensino, pesquisa e extensão, viabilizando,
desenvolvendo, coordenando, participando e realizando atividades no campo
da Educação Infantil, em articulação com outras unidades e departamentos
da UFBA;
III. Cooperar com outras instituições, quando houver objetivos compatíveis. “
Fonte: https://proae.ufba.br/pt-br/creche
Em resumo, a creche poderá ser usada para quaisquer dependentes (crianças) filhos (as) de estudantes, professores ou funcionários da UFBA, do berçário ao “grupo 3” (até 4 anos incompletos).
É importante ressaltar que para que se faça uso da creche é necessário observar edital próprio no site da PROAE. Para novos ingressos, deve-se observar o edital para saber sobre quantidade de vagas, documentação necessária, critérios de seleção, desempate, dentre outros. Dentro do mesmo edital,
estão descriminadas as quantidades de vagas por turma e por categoria (vagas para filhos de estudantes e vagas para filhos de servidores e docentes).
Normalmente, existem mais vagas para filhos de estudantes, por se entender
que os mesmos possuem maior vulnerabilidade do que os servidores.
O benefício também deve ser renovado anualmente junto a PROAE, para
comprovação de que o estudante ainda possui vínculo com a UFBA, está em
vulnerabilidade econômica, dentre outros.
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Para estudantes com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo e que residam em áreas remotas, distantes da creche, poderá ser
fornecido um auxílio mensal para ajudar no custeio de sua educação local.
O auxílio é no valor de R$180,00 e não pode ser solicitado por professores
ou funcionários da UFBA.
A Creche da Universidade Federal da Bahia, está localizada à Rua Padre ]
Feijó, 52 Canela, Salvador-Ba, CEP 40.110-170, telefone (71) 3283-7765 /7767
e e-mail: creche@ufba.br

SalvadorCard – meia passagem no
ônibus para todos os estudantes

O benefício de meia passagem é concedido a todos os alunos da UFBA, seja
da graduação ou pós-graduação. Para solicitar o benefício, é necessário adquirir o SALVADOR CARD MPE (Meia passagem estudantil). Para adquirir o
cartão (primeira via), deve-se pagar o equivalente a 12 (doze) passagens.
Após a obtenção do mesmo, deve-se renovar o benefício anualmente mediante nova comprovação de matrícula e pagamento de 2 (duas) passagens.
Passo-a-passo (resumido):
1
As Secretarias de Educação do Estado ou Município enviam as informações dos seus estudantes ao SalvadorCARD. – No caso da UFBA, os dados já são
previamente enviados e o código de acesso para cadastramento no SalvadorCard pode ser obtido no site do SIAC, aba SalvadorCard. https://siac.ufba.br/
2
O estudante efetua o seu agendamento de data e horário através deste
site: http://www1.salvadorcard.com.br:8080/servicos/estudante/agendamento1ViaPrincipal.jsf
3
O estudante comparece ao Posto de Serviço SalvadorCARD, no Comércio, no dia e horário previamente agendados, munido de documento de identificação original, comprovante de matrícula e o valor correspondente a 12 (doze)
tarifas vigentes de ônibus.
A PROAE preparou um guia detalhado sobre como proceder para se obter o
SalvadorCard , veja ele aqui
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Em datas/períodos em que os RU estejam fechados (ex.: Carnaval) a PROAE abrirá edital para pagamento de um auxílio extra em dinheiro, para alunos que recebem algum tipo de auxílio da PROAE e que freqüentam e/ou
dependem do RU.

Auxílio Creche:

GUIA 3- Guia para Assistência Estudantil e
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NOTA

O SMURB funciona de Segunda a sexta das 07:00 às 18:00 no endereço
Rua Padre Feijó, nº 240, 4º andar, Ambulatório Magalhães Neto, Canela.
Devem-se agendar as consultas no telefone 3283-8700 ou presencialmente no endereço acima.
Estão contidas dentro do serviço médico universitário diversas modalidades de atendimento, incluindo atendimento psiquiátrico e odontológico, por exemplo.
O SMURB está no facebook, e mais informações podem ser obtidas
AQUI e +Info
Telefone : (71) 3282-8700

A UFBA oferece a sua comunidade (e a comunidade externa) uma clínica
escola onde a maioria dos alunos do Instituto de Psicologia da UFBA realiza estágio supervisionado em clínica, no final de sua graduação. A clínica
recebe pacientes durante os semestres letivos, sem fila de espera.
Os interessados por atendimento psicológico devem ligar para a Instituição para marcar uma entrevista, de acordo com a disponibilidade
de vaga na Agenda de Atendimentos. Deve ser escolhido um horário
semanal, caso o atendimento se torne contínuo.
As triagens são realizadas pelos estagiários com supervisão dos psicólogos da clínica e, após a sua conclusão, os casos passam a ser supervisionados pelos professores das disciplinas de estágio supervisionado ou
extensão.
As entrevistas iniciais permitirão que seja definido se a clínica-escola é
o local adequado para a continuidade do acompanhamento do paciente
ou se receberá encaminhamento para outro local.
Público Alvo, Pré-requisitos e Faixa Etária:
A clínica recebe para atendimento adultos com sofrimento psicológico.
No caso de crianças e adolescentes, confirmar com a própria instituição,
através do contato telefônico, se é possível o agendamento.
Não são atendidos na clínica: estudantes do IPS, estudantes do Campus São Lázaro e estudantes do B.I (exceto de Tecnologia). Nestas
situações, os interessados são orientados para que procurem outras
clínicas-escola.
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A UFBA provê serviços médicos para sua comunidade acadêmica. Através do SMURB, Serviço médico universitário Rubens Brasil. Cabe ao
SMURB atender as necessidades na área de promoção, vigilância, perícia médica, saúde ocupacional e assistência ambulatorial nas diversas
especialidades para estudantes, servidores e dependentes no âmbito
da UFBA.

Serviço Psicologico UFBA:
Serviço de Psicologia Prof.
João Ignácio Mendonça

GUIA 3- Guia para Assistência Estudantil e
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Serviço Médico da UFBA

Não. O interessado deve apresentar apenas documento de identificação.
Qual o valor do atendimento?
O valor pelos atendimentos é definido totalmente de acordo com a possibilidade de pagamento de cada paciente, não havendo valor mínimo estipulado.
Quais os dias da semana e horários de funcionamento da clínica?
2a à 6a feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Qual a duração do tratamento ofertado?
O tempo de tratamento ocorre de acordo com a necessidade para o caso.
O Serviço inclui atendimento Psiquiátrico?
Não. Apenas psicológico.
Informações para agendamento:
Ligar para 3235-4589 a fim de checar os horários disponíveis no quadro de
horários, de acordo com o turno e hora que o interessado tenha reservado
para ir semanalmente à instituição.
Mais informações: AQUI
CONTATO : SERVIÇO DE PSICOLOGIA JOÃO IGNÁCIO DE MENDONÇA – IPS/
UFBA - Campus São Lázaro, Rua Aristides Novis, 197 - Estrada de São Lázaro.
40.210-730 Salvador-BA
Telefone.: 3235-4589

O PsiU é formado por um grupo de trabalho com representantes da PRODEP, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações
Afirmativas (PROAE), do S er viço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB), Sistema Universitário de S aúde (SIUNI S), Ouvidoria
Geral da UFBA, Instituto de S aúde C oletiva (I SC), Instituto de Psicologia (IP), C entros de Atenção Psico-S ocial (CAPS Garcia e CAPS
A D II Gregório de Matos), Práticas Integrativas e C omplementares
em S aúde PIC S) e C entro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Faculdade de Medicina (C etad/FMB).
É um programa destinado a toda a comunidade UFBA. Tem com o objetivo
oferecer apoio às pessoas que sofrem com a dificuldade de aceitação, questões de gênero, raça, tensões na vida acadêmica e pressões da vida contemporânea.
O atendimento funciona nos seguintes dias e horários:
Segunda-feira das 09 h às 13 h
Atendimento: Patrícia e Ricardo
Terça-feira das 09 h às 13 h e 13 h às 17 h
Atendimento: Liliane e Verena/ Klessyo e Irene
*Quarta-feira das 09 h às 13 h
Atendimento: Marília

*Quarta-feira à tarde não há atendimento.

Quinta-feira das 09 às 13 h/ das 13 às 17 h
Atendimento: Mônica/Mauricio
Sexta-feira das 09 h às 13 h/ 13 h às 17 h
Atendimento: Ana Flávia e Niara/Sirre e Cauan
Local de Atendimento:
PROAE (Pró-Reitoria de Ações Afirmativas), que fica na Federação, ao lado
do DCE.

(não abre nos feriados)

Contato: (071) 99911-2828
WhatsApp: 071 999112828
Facebook:psiunauniversidade/
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É necessário encaminhamento de outra instituição?

PsiU- Programa de apoio psicológico
na universidade

GUIA 3- Guia para Assistência Estudantil e
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Perguntas Frequentes (FAQ):
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Informativo - Complexo HUPES

O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos, Complexo
HUPES, órgão estruturante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), é uma
unidade hospitalar e ambulatorial de ensino, pública, geral, de grande porte,
referência em média e alta complexidade no Estado e integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). Em função de possuir um perfil diferenciado não
dispõe de unidade para atendimento de emergência.
Popularmente conhecido como Hospital das Clínicas, hoje possui diversas modalidades de atendimento, inclusive odontológico e psiquiátrico. Atende somente
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e não possui atendimento de emergência.
Para saber quais são os serviços hospitalares prestados, basta acessar acessar AQUI.
Para saber mais sobre marcação de consultas , acesse AQUI.

Escola de Administração da UFBA
AV. Reitor Miguel Calmon s/n- Vale do Canela
71 3283 7672
Site: www.adm.ufba.br
Curta/siga a EAUFBA no

Contatos:
Hospital Universitário Professor Edgard Santos – HUPES
Endereço: Rua Augusto Viana, s/n, Canela – CEP: 40110-060
Telefones:
(71)3283-8000– Central Telefônica
(71)3283-8204 – Divisão de Gestão de Pessoas
(71)3283-8156 – Recepção Superintendência e Gerências
(71)3283-8179 – Ouvidoria
(71) 3283-8194/8195 – Recepção principal
Outros Serviços:
Serviço Odontológico (vinculado ao HUPES):
Site: complexohupes.ufba.br
CETAD - Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas:
Site: cetadobserva.ufba.br
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Facebook/escadm

Instagram/ea_ufba

