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APRESENTAÇÕES
Hei, PSIU! Tá confuso, né? Posso ver no seu olhar, pequeno gafanhoto!
Espera... Deixa eu te ler mais... Ou melhor: É a sua vez de me ler! Afinal, eu
não estou nas suas mãos à toa! É o destino. O destino que você construiu!
Deixa eu me apresentar: eu sou seu Guia Estudantil e aqui eu te conto
tudo! Desde um pouco do nosso grandioso legado até o nosso vocabulário
próprio -onde um PSIU, não é só um "psiu", mas também pode ser - entre
outras coisas que, bote fé, você vai querer saber!
Dudu Oliveira - Bacharelando em Direção Teatral

O Guia Estudantil é um dos dispositivos que os calouros e os já estudantes
da Escola de Teatro podem utilizar para se informarem a respeito das mais
diversas questões relacionadas aos cursos, aos serviços e auxílios
oferecidos pela UFBA - desde o Restaurante Universitário, atendimento
psicológico gratuito, assuntos referentes a grade curricular, transferências,
disciplinas em outras unidades, enfim. Usem e abusem do Guia para se
familiarizarem com o máximo de conforto possível à Escola de Teatro da
UFBA!
Matheuzza Xavier - Licenciada em Teatro e mestranda no PPGAC-UFBA

Alunes de todas as instâncias, sejam bem-vindes! Precisa de ajuda?
Chegou ao lugar certo, bom te ver por aqui! Muito provavelmente
encontrará o que procura e, assim como eu, estudante indígena,
interiorana e cheia de dúvidas e vontades, quando precisei, encontrei.
Prepara-te, a Universidade é um abraço apertado, apertadíssimo às vezes,
mas talvez você já saiba. Espero que seus caminhos estejam sempre
abertos, e qualquer coisa, volte aqui!
Rafaella Tuxá- Bacharelanda em Direção Teatral

Quando eu entrei na Escola, não sabia o que era "lixão", não conseguia me
comunicar com o colegiado muito bem, sequer sabia o que era um PAF e
um RU. Então, eu fui tateando, ajudada por colegas mais experientes que
conheciam os caminhos da UFBA um pouco mais. Ah, se na minha época de
caloura existisse um guia desses... Eu tava feita! Então, vamos ao guia
porque gente é pra brilhar, não pra ficar perdido na ETUFBa!
Marina Torres - Bacharelanda em Interpretação Teatral
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A ESCOLA DE TEATRO
DA UFBA
A Escola de Teatro é uma unidade de ensino da
Universidade Federal da Bahia, a primeira
universidade brasileira a ofertar o ensino superior
em artes cênicas.
A história do teatro baiano pode ser delimitada pelo
antes e depois da criação da Escola de Teatro, em
1956. O trabalho de Martim Gonçalves, seu fundador,
renovou a cena teatral com uma política de
intercâmbio que transformou a Escola numa
referência para o ensino de teatro na América Latina
e, atualmente, para o mundo.
Duas intenções norteiam as atividades da Escola de
Teatro da UFBA: por um lado, a divulgação da
dramaturgia contemporânea, conquistando o
interesse do grande público; por outro, a
implantação de um instituto-modelo onde se
formam atores, diretores e professores com os mais
modernos métodos e técnicas. Essas características
permitem a integração efetiva entre a produção
universitária e a vida cultural da comunidade.

Por isso, a Escola de Teatro da UFBA é hoje, assim
como no passado, um centro de referência e
excelência da arte teatral no Brasil.

Clique aqui para
conhecer o corpo
docente da Escola
de Teatro
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INSTÂNCIAS DA
ESCOLA DE TEATRO
Congregação
Órgão deliberativo de supervisão geral, constituído por membros como: direção da unidade que preside as
atividades da congregação, chefias dos departamentos, coordenação do colegiado, representante docente,
representante dos técnicos administrativos e representante dos(as) discentes (estudantes). A participação
se dá de acordo com Regimento Geral da UFBA e/ou Regimento Interno da Escola de Teatro da UFBA.
Direção
Cada unidade é administrada por um(a) diretor(a) e um(a) vice-diretor(a), eleitos(as) pelos(as) estudantes,
docentes e técnicos(as) administrativos para o mandato de quatro anos, podendo ser reconduzido ao cargo
uma única vez, de acordo o regimento geral da UFBA. Em caso de vacância, a reitoria poderá nomear um
(a) diretor (a) e vice-diretor (a) pro tempore (temporário, enquanto não ocorre eleição), quando não
houver condições para o provimento regular imediato. São funções da direção tudo que diz respeito à
administração da unidade, dos setores administrativos ou acadêmicos; acompanhamento e elaboração de
documentos diversos, supervisão e acompanhamento de todas atividades administrativas ou acadêmicas
de cada unidade.
teatro@ufba.br
Departamentos
Órgão deliberativo, de execução das atividades acadêmicas e que dizem respeito ao corpo docente.
Constituído por chefe(a), vice-chefe(a), docentes lotados no departamento e com representação estudantil
nas suas reuniões deliberativas, de acordo com o Regimento Geral da UFBA. A ETUFBA têm dois
departamentos: Departamento de Técnicas do Espetáculo (Docentes e componentes dos cursos de Direção
Teatral e da Licenciatura em Teatro) e o Departamento de Fundamentos do Teatro (Docentes e
componentes dos cursos de Interpretação Teatral e da Licenciatura em Teatro) . Os(as) docentes estão
distribuídos nos dois departamentos.
Fundamentos do Teatro:
tea04@ufba.br
Técnicas do espetáculo:
tea03@ufba.br
Colegiado dos cursos regulares de graduação
Responsável pelos cursos de Bacharelado em Direção Teatral, Interpretação Teatral e da Licenciatura em
Teatro da ETUFBA. Constituído por coordenador(a), vice-coordenador(a), membros docentes internos dos
dois departamentos, um membro docente externo à ETUFBA e representação estudantil. Órgão de
deliberação coletiva formado por professores(as) e alunos(as) que é responsável pela definição das
diretrizes, coordenação e supervisão do desenvolvimento acadêmico dos cursos e que presta assistência ao
corpo discente através da coordenação e dos(a) professores(as) membros.
colegiadodeteatro@ufba.br
Colegiado do curso EAD de Licenciatura em Teatro
É um órgão normativo, consultivo, deliberativo e de planejamento acadêmico que busca apoiar o
desenvolvimento do curso. Estrutura-se da seguinte forma: Coordenador(a) do Colegiado; Coordenador(a)
Geral do Curso e Vice-Coordenador(a) do Colegiado; Representante do corpo técnico-administrativo;
Representante do corpo de coordenadores (Coordenador de AVA, Coordenador de Tutoria, Coordenador
pedagógico); Representante do corpo docente; Representante do corpo de tutoria; Representação discente
do curso.
colegiado.tea.ead@gmail.com
Colegiado da pós-graduação
Responsável pelos cursos de Mestrado e de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas,
PPGAC-UFBA. Órgão de deliberação coletiva, formado por professores(as) e alunos(as) do próprio curso,
que é responsável pela definição das diretrizes, coordenação e supervisão do desenvolvimento acadêmico
do curso e que presta assistência aos estudantes através de coordenador e dos(a) professores(as)
orientadores(as).
ppgac@ufba.br
Diretório Acadêmico
Representação do corpo discente da Escola de Teatro da UFBA tanto nos Órgãos colegiados (Colegiado dos
cursos de graduação e Congregação) como nos Departamentos da Escola de Teatro, além do CEB (Conselho
de Entidades de Base) e demais espaços do Movimento Estudantil dentro e fora da UFBA. O Diretório
organiza, também, as Assembleias estudantis de teatro.
E-mail da atual gestão
dagestaoafricaetufba@gmail.com
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Para saber os contatos dos demais setores da
Escola, clique aqui ou acesse o menu "organização
administrativa" do site institucional da Escola de
Teatro

CURSOS DE
GRADUAÇÃO
Até o ano de 1963, os cursos da Escola de Teatro foram livres. Nesse ano, formalizaram-se o curso de Direção
Teatral, em nível superior, e o de Formação do Ator, em nível médio. Em 1983 institucionalizou-se o
Bacharelado em Artes Cênicas, com as habilitações em Direção Teatral e em Interpretação Teatral. Três anos
depois, criou-se o curso de Licenciatura em Teatro. Atualmente, são essas as possibilidades de graduação da
Escola de Teatro da UFBA, sendo que a Licenciatura em Teatro também é oferecida na modalidade Educação
à Distância, desde 2020, em 5 polos baianos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A Escola também atende
à demanda de estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Artes, os quais, semestralmente ingressam para
cursarem, através de agregação curricular, a área de concentração em Teatro.

Bacharelado em Artes Cênicas (Habilitação
em Direção Teatral e Habilitação em
Interpretação Teatral)
A pessoa Bacharela em Artes Cênicas estará
qualificada a construir uma prática autoral para
compor espetáculos na condição de diretor(a)
(habilitação em Direção Teatral) ou de ator/atriz
(habilitação em Interpretação Teatral),
reconhecendo e exercitando, de forma ética,
crítica, reflexiva e propositiva, o fenômeno
teatral em sua diversidade..
Ingresso via processo seletivo dos cursos de
artes, que utiliza a nota do ENEM + prova de
habilidades específicas. + em
Até 2019, os cursos tinham a duração mínima:
3 anos e meio (3,5), média: 4 anos e máxima: 7
anos. A partir de 2020.1, mínima: 4 anos,
média: 5 anos, e máxima: 6 anos.
Turno: Diurno
Carga Horária Total: 2.924 horas
Carga Horária de Atividades Complementares
(incluída na carga total): 204 horas
Carga Horária de Estágio obrigatório: Não há

Licenciatura em Teatro - Modalidade EAD
O curso de Licenciatura em Teatro - EAD/UAB
propõe formar e qualificar o artista-docentepesquisador(a) que já tenha experiência artística
em suas comunidades ou professores de Arte da
rede pública de ensino (municipal ou estadual)
para atuarem como multiplicadores de ações
artístico-pedagógicas com o ensino formal e
informal de Teatro. O curso de Licenciatura em
Teatro - EAD atende atualmente estudantes dos
polos do estado da Bahia: Alagoinhas, Feira de
Santana, Irecê, Juazeiro e Vitória da Conquista.
Processo seletivo próprio, exclusivo para o
público-alvo de cidades-polos definidos em
edital de seleção. + em
Turno: Diurno
Carga horária total: 3.226 horas
Carga horária de atividades complementares:
200 horas
Carga horária de estágio supervisionado
obrigatório: 408 horas
Duração mínima de quatro anos (oito
semestres) e máxima de quatro anos e meio
(nove semestres), por se tratar de uma única
turma.
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Licenciatura em Teatro
O(a) Licenciado(a) em Teatro estará qualificado(a)
a atuar, na qualidade de professor(a), nas diversas
modalidades do ensino de teatro, de natureza
formal ou não formal, na educação básica, nos
níveis fundamental e médio, em escolas públicas e
privadas, em cursos livres e projetos sociais ou
comunitários, empresas privadas, fundações, ONGs,
centros culturais, etc., reconhecendo e exercitando,
de forma ética, crítica, reflexiva e propositiva, o
ensino de teatro em face de sua diversidade.
Ingresso via processo seletivo dos cursos de
artes, que utiliza a nota do ENEM e prova de
habilidades específicas. + em
Até 2019, o curso tinha a duração mínima: 3
anos e meio (3,5), média: 4 anos e máxima: 7
anos. A partir de 2020.1, mínima: 4 anos,
média: 5 anos e máxima: 6 anos.
Turno: Vespertino
Carga Horária Total: 3.277 horas
Carga Horária de Atividades Complementares
(incluída na carga total): 200 horas
Carga Horária de Estágio supervisionado
obrigatório: 408 horas

Área de concentração em Teatro do
Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Artes
O ingresso no BI é feito via SISU mediante a nota
do ENEM. Dentro do curso, o(a) aluno(a) pode
escolher a área de concentração em Teatro, que é
uma modalidade de agregação curricular capaz de
conferir aos estudantes do BI em Artes ou de
Humanidades um aprofundamento de estudos
direcionado ao campo do teatro. Uma vez
concluído o curso, o(a) estudante pode também
ingressar em outra graduação, por meio do
processo seletivo interno da UFBA que
regulamenta o ingresso dos(as) estudantes do BI
em cursos de progressão linear (CPL).

Projetos Político-pedagógicos:
Bacharelado em Artes Cênicas

Licenciatura em Teatro
Licenciatura em Teatro - EAD

Bacharelado Interdisciplinar em Artes

ESTRUTURA
CURRICULAR
Saiba os principais termos que estruturam o currículo dos cursos da
graduação.
Componentes Obrigatórios (OB)
São obrigatórios para os(as) estudantes concluírem a sua formação dentro do
campo de conhecimento de cada curso.
Componentes Optativos (OPT)
As disciplinas optativas fazem parte do currículo de cada curso como forma
de ampliar a formação do(a) estudante. Neste caso, os cursos oferecem,
semestralmente, componentes optativos e o(a) aluno(a) pode escolher qual(is)
componente(s) optativo(s) deseja cursar, seja da própria graduação ou de
outros cursos da universidade. Há uma quantidade estabelecida no currículo
de cada curso para componentes optativos.
Componentes Livres
São computados como carga horária de natureza livre a que for cumprida, à
escolha do(a) aluno(a), em quaisquer componentes curriculares, nas seguintes
modalidades: disciplina, atividade ou estágio. Há uma quantidade estabelecida
no currículo de cada curso para componentes livres.
Atividades de extensão
Há atividades extensionistas (participação da comunidade externa à
universidade) dentro de alguns componentes obrigatórios do curso de
Licenciatura em Teatro, e em todos os cursos têm as atividades de livre
escolha, consideradas atividades de extensão nas modalidades: projetos,
cursos, eventos, trabalhos de campo, prestação de serviços, publicação de
textos e outros eventos acadêmicos, incluindo participação em projetos
artísticos, aprovados nas instâncias acadêmicas da Escola de Teatro
(departamentos, colegiado e/ou congregação) e Pró-Reitorias competentes.
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (Licenciatura em Teatro)
O Estágio Supervisionado Obrigatório está organizado em três disciplinas
(Estágio supervisionado I, II e III), com carga horária total de 408h. Os estágios
são estruturados de forma progressiva (da observação à regência de classe) e
são realizados em instituições de educação formal e não-formal. No ensino
básico, os estágios são realizados nas escolas municipais de Salvador, nas
quais há professores(as) licenciados(as) em teatro em exercício na função.
Estágio Extracurricular (Todos os cursos)
O exercício da atividade de estágio extracurricular não obrigatório, no âmbito
dos cursos de Bacharelado em Artes Cênicas (com habilitações em Direção
Teatral ou em Interpretação Teatral) e de Licenciatura em Teatro, os(as)
estudantes entregam à Coordenação do Colegiado de Cursos a cópia do termo
de compromisso de estágio para assinatura e indicação de contato do(a)
professor(a) orientador(a) da Escola de Teatro e do(a) supervisor(a), no local
do estágio, responsável pelo acompanhamento das atividades.
Atividades Complementares (Todos os cursos)
As Atividades Complementares, com regulamentação própria, se constituirão
no aproveitamento de estudos e práticas em áreas de interesse do(a)a
estudante (oficinas, cursos, espetáculos, seminários, congressos, dentre outros),
desenvolvidas durante o curso e articuladas ao processo formativo. É prevista
a realização de 200 horas de atividades complementares, à escolha do(a)a
estudante, considerando-se as normas do Regulamento de Ensino da
Graduação e Pós-Graduação.
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MATRIZ
CURRICULAR
BACHARELADO
EM ARTES
CÊNICAS

MATRIZ
CURRICULAR
LICENCIATURA
EM TEATRO

MATRIZ
CURRICULAR
LICENCIATURA
EM TEATRO EAD

MATRIZ
CURRICULAR

BI EM ARTES CONCENTRAÇÃO
EM TEATRO

CONCLUSÃO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO
Espetáculo de Formatura (Bacharelados em
Interpretação Teatral e Direção Teatral)
No último semestre dos Bacharelados em
Interpretação Teatral e de Direção Teatral, os(as)
estudantes cursam componentes curriculares
obrigatórios de seus cursos para participarem
como ator/atriz ou encenador/encenadora de
processos criativos, produção e apresentação de
espetáculos a partir das orientações de
professores(as).

Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC/monografia (Licenciatura em Teatro):
No último semestre, estudantes do curso de
Licenciatura em Teatro desenvolvem uma
monografia escrita a partir de objeto de
pesquisa escolhido durante o curso, com
orientação de professor(a) orientador(a)
escolhido(a). O(a) estudante apresentará, em
um evento público, o seu trabalho para uma
banca examinadora de docentes, que dará um
parecer sobre o TCC.

Colação de Grau
Cerimônia realizada pelo Colegiado de Cursos e pela Direção da
unidade como reconhecimento oficial por ter o(a) aluno(a)
concluído, com sucesso, todos os requisitos exigidos pelo curso.
Recebem, assim, o título de licenciado(a), para estudantes que
concluem a Licenciatura em Teatro, e de bacharel(a), para
estudantes que concluem o Bacharelado em Artes Cênicas
(Interpretação ou Direção Teatral).

No Repositório Institucional da UFBA,
você tem acesso a diversas monografias
Consulte aqui o Manual de Estilo
Acadêmico para a elaboração de TCCs
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PROCEDIMENTOS
ACADÊMICOS
PROCEDIMENTO

O QUE É/COMO FAZER?

ONDE?

Alteração de
dados do
registro
acadêmico

Pelo SIAC do/da aluno/a, é possível fazer
alteração cadastral de dados como
telefone, e-mail, entre ouros. Pelo
colegiado, pode ser feita a alteração de email.

SIAC: www.alunoweb.ufba.br
colegiadodeteatro@ufba.br
+ Info no site do STI

Para solicitar o aproveitamento de
componentes curriculares, o(a) estudante
preenche formulário da SUPAC e envia para
o NAE (Núcleo de Atendimento ao
Estudante) em PDF, justificando a
Aproveitamento solicitação, baseando-se na ementa, CH e
de estudos
bibliografia do componente solicitado
(indicando os nomes e códigos). Em
reunião do colegiado, é escolhido um(a)
professor(a), que emitirá um parecer,
deferindo ou indeferindo o pleito.

Indeterminado

Antes da matrícula
ou durante o
semestre, se a
solicitação for para o
próximo

Calendário
Acadêmico

Período de matrícula, início ou fim de
semestre, período de trancamento, dentre
outras informações, constam no Calendário
Acadêmico divulgado pela UFBA

Matrícula WEB

A matrícula web é um serviço voltado para
a renovação semestral de inscrição em
disciplinas. Ocorre em dois momentos:
(1º) Solicitação das disciplinas nas quais
deseja se matricular.
(2º) Efetivação da matrícula.

SIACWEB: www.alunoweb.ufba.br
Confira os seus dados;
Atualizações são feitas no
Colegiado;
Colegiado divulga os(as)
alunos(as) que precisam
cadastrar CPF e e-mail.

O período de
Matrícula Web
consta no
Calendário
Acadêmico,
divulgado pela
SUPAC

Ajuste de
matrícula

Após o período da Matrícula Web, ajustes
podem ser feitos pelo colegiado de
graduação, onde é possível cancelar e/ou
acrescentar componentes à matrícula.

Na secretaria do colegiado de
graduação. Durante a pandemia,
os ajustes estão sendo solicitados
por e-mail:
colegiadodeteatro@ufba.br

Após a Matrícula
Web, de acordo com
Calendário
Acadêmico

Emissão de
Comprovante
de Matrícula

A comprovação de que o(a) estudante está
matriculado(a) pode ser emitida acessando
o SIAC WEB estudantil ou solicitando o
documento ao colegiado de graduação

SIACWEB: www.alunoweb.ufba.br
Colegiado:
colegiadodeteatro@ufba.br

Pode ser emitido a
qualquer momento

Trancamento
de disciplinas
(parcial ou
total)

O(a) estudante pode trancar disciplinas em
curso, observando o prazo estabelecido. Os
trancamentos são realizados pelo(a)
discente no Portal SIAC WEB. Em casos de
exceção, o pedido é feito via colegiado

SIACWEB: www.alunoweb.ufba.br
Colegiado:
colegiadodeteatro@ufba.br

De acordo com
Calendário
Acadêmico. Em caso
de saúde, a
qualquer tempo

Emissão de
Histórico
Escolar
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O Formulário de Requerimento
Escolar está disponível no menu
do Aluno "Formulários" do site da
SUPAC. Baixe clicando
Ele deve ser preenchido,
assinado, escaneado e enviado,
em PDF, para o e-mail:
nae@ufba.br
e para
colegiadodeteatro@gmail.com

PRAZO/PERÍODO

Documento de registro dos componentes
cursados com suas respectivas notas. O
histórico para simples conferência é
emitido pelo colegiado de graduação.
Já o histórico oficial é emitido pela
NAREG/SUPAC mediante pagamento de
GRU e envio de documentos de
identificação, número de matrícula, RG e
CPF para o NAREG

No site da SUPAC Superintendência de
Administração Acadêmica

O calendário do
semestre seguinte é
divulgado no fim do
semestre em curso

Histórico simples conferência:
colegiadodeteatro@ufba.br
Histórico oficial: Enviar
documentos para nareg@ufba.br
Emissão de GRU www.supac.ufba.br/servicosacademicosboletos

Indeterminado

CONSULTE
AQUI O
MANUAL DE
ACESSO AO
SIAC

PROCEDIMENTO

O QUE É/COMO FAZER?

ONDE?

Avaliação de
conhecimento
prévio

O(a) estudante pode solicitar uma avaliação
para verificar a sua
experiência/conhecimento extracurricular
acerca de um componente curricular,
podendo ter dispensa aprovada. Para isso,
deve detalhar, a partir da ementa,
referências bibliográficas e a carga horária
do componente, os motivos
compreendidos e experiências prévias que
possui para solicitar tal avaliação.

Solicita via e-mail do colegiado,
enviando nome, matrícula, curso,
componente para o qual pleiteia
avaliação com código.
colegiadodeteatro@ufba.br
Se o conhecimento prévio for
referente à atividade de pesquisa,
extensão etc., envie também o
documento comprobatório

Avaliação de
atividades
complementares
para registro

No final do curso, o(a) estudante deve
comprovar a realização de 200 horas de
atividades complementares. Para isso, deve
enviar ao colegiado documentos
comprobatórios da participação em
atividades diversas relacionadas com o seu
processo formativo.

O colegiado fornece um
formulário, que deve ser
preenchido e enviado juntamente
com os documentos que
comprovam a realização das
atividades
colegiadodeteatro@ufba.br

As informações são
dadas pelo
colegiado no último
semestre dos(as)
estudantes nos
cursos (concluintes)

Os setores da SUPAC emitem documentos
que formalizam a situação do(a) estudante,
tais como Atestado
de Matrícula, de Regularidade Acadêmica,
Emissão de
de Provável Concluinte, declaração de
declarações de
vínculo com a conclusão de curso, entre outros. Durante
a pandemia, as solicitações estão sendo
universidade
feitas virtualmente, enviando nome,
matrícula, documento de identidade e
demais exigências, conforme orientação.

A lista de e-mails e orientações
para solicitação podem ser
acessadas na página inicial no site
da SUPAC, no campo "Serviços
Virtuais".
Lista de e-mails
Orientações

Indeterminado

Solicitação de
Confecção de
Diploma de
Graduação

Após colação de grau, o/a estudante deve
solicitar a confecção do diploma. Durante a
pandemia, o colegiado tem enviado os
formulários de solicitação de diploma e a
cópia do RG de cada discente concluinte do
semestre para o NEDIC, o setor
responsável.

Quebra de prérequisito

O(a) estudante pode pleitear cursar
componentes de semestres adiantados ou
outra fase curricular. Para isso, deve
solicitar ao colegiado a quebra de prérequisito. A quebra será autorizada pelo
SIAC caso o componente desejado seja
cursado na mesma fase ou paralelamente
ao componente do pré-requisito

Transferência
interna,
externa,
portador de
diploma

A transferência interna entre cursos da
própria Escola de Teatro ou como portador
de diploma, pode ser feita via colegiado. As
demais, via edital próprio de vagas
residuais.

Prato feito

São os componentes do 1º semestre para
os/as calouros ofertados automaticamente
no período da matrícula. No período dos
ajustes, os(as) estudantes poderão solicitar
alteração de turma, horário e outros.

Planejamento
semestral
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Estudo feito pelo Colegiado sobre a
demanda de componentes curriculares
dos(as) estudantes por semestre para
posterior distribuição de oferta de
componentes, a partir da análise de
disponibilidade de carga horária dos(as)
docentes dos departamentos.

PRAZO/PERÍODO

Antes da matrícula
ou durante o
semestre, se for
para o próximo

colegiadodeteatro@ufba.br
No retorno presencial, o(a)
estudante deve solicitar ao NEDIC
supac.ufba.br/diplomas-ecertificados

Solicitar presencialmente ou via
e-mail, com nome , curso,
número de matrícula e
componente/s que pleiteia a
quebra.

Após realizada a
colação de grau

A solicitação deve
ser feita no período
de ajustes de
matrícula

colegiadodeteatro@ufba.br

Transferência interna/Diplomado
colegiadodeteatro@ufba.br
Demais transferências:
vagasresiduais.ufba.br

No primeiro caso,
informar-se com
colegiado. No
segundo, de acordo
com calendário
acadêmico

Informações em
www.vestibular.ufba.br
E no SIAC:
www.alunoweb.ufba.br

Durante a matrícula
WEB e nos ajustes,
via colegiado

Processo interno entre colegiado
da graduação e departamentos

A cada final de
semestre
CONSULTE
AQUI O
REGULAMENTO
DO ENSINO DA
GRADUAÇÃO
DA UFBA

SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE
E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil
A PROAE/UFBA é o órgão da UFBA que tem a missão de assegurar a permanência bem sucedida de
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de implementar ações afirmativas que
contribuam para a construção de uma universidade mais democrática e com igualdade de
oportunidades. A essa Pró-Reitoria estão ligadas ações como o Restaurante Universitário, Residência
Universitária, auxílios e bolsas voltados para a permanência estudantil. É importante que o(a)
estudante que se encontre em situação de vulnerabilidade socioeconômica realize o cadastro ou
habilitação na PROAE, o que é requisito para acesso a auxílios, bolsas e serviços da Assistência
Estudantil gerenciados pela Universidade.
A PROAE localiza-se na Rua Caetano Moura nº 140 - Federação, Salvador. Tel: 3283 5700 - 32835714. No site da Pró-Reitoria você encontra os informes, editais e comunicados dos serviços
oferecidos:
proae.ufba.br
proae@ufba.br

Restaurante Universitário
O Restaurante Universitário (RU) da
Universidade Federal da Bahia, localizado no
Campus de Ondina, visa atender à comunidade
acadêmica (alunos(as), docentes e técnicos
administrativos) na oferta de refeições, como café
da manhã, almoço e jantar, a preços acessíveis.
Para utilizar o R.U, o(a) aluno(a) precisa
apresentar seu Comprovante de Matrícula no
caixa do R.U antes de fazer o pagamento da
refeição, e assim pagará o preço popular voltado
para estudantes da universidade. +

Creche UFBA
A Creche da UFBA oferta Educação Infantil, na
modalidade Creche, para crianças na faixa etária
de 4 meses a 3 anos e 11 meses filhos(as) de
estudantes de graduação, pós-graduandos stricto
sensu e de servidores públicos da Universidade
Federal da Bahia. Para acessar o serviço, a pessoa
interessada deve se inscrever, atendendo os
requisitos colocados nos editais publicados
semestralmente também pela PROAE. +

Serviço Médico Universitário - SMURB

Plantão de Acolhimento - PSIU
Esse é um programa de saúde mental e bem estar
da UFBA que, por meio de psicólogos atuando em
modalidade de plantão, oferece acolhimento para
qualquer membro da comunidade UFBA que
queira conversar com um psicólogo. Para acessar
o serviço, não é necessário fazer marcações,
inscrição ou cadastro, basta comparecer ao local
de atendimento ou entrar em contato. O PISIU
fica na sede da PROAE, em Salvador, na Rua
Caetano Moura, 140 - Federação
@psiufba +

Estudantes da UFBA podem contar com o Serviço
Médico Universitário Rubens Brasil (SmuRB),
órgão da Universidade que oferece atendimentos
com diversos profissionais e especialidades da
área de saúde, tais como fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos e atendimento médico,
em múltiplas especialidades. Para ter direito a
estes serviços, o(a) estudante deve estar
devidamente cadastrado(a). Para mais
informações, entre em contato diretamente com a
SmuRB.
smurb@ufba.br
siunis.ufba.br

Bolsas auxílio
Estudantes da UFBA podem ser contemplados(as) com diferentes modalidades de bolsas. Em geral, esses
valores mensais são pagos mediante a seleção do(a) aluno(a) em editais para participação em projetos de
extensão, iniciação à pesquisa, iniciação à docência, iniciação tecnológica, residência pedagógica, entre
outros. Para o caso de bolsa de permanência, é fundamental que o(a) estudante esteja cadastrado na PROAE
como pessoa em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Você encontra mais informações e
acompanha o lançamento de editais nos seguintes sites institucionais:
Sistema Permanecer UFBA
Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica
Programa de Residência Pedagógica/CAPES
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID/CAPES
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária (PIBIEX)
Programa de Monitoria/PROGRAD
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Bibliotecas
A UFBA detém um amplo acervo de livros nas
bibliotecas situadas em diferentes unidades de
ensino. De posse do comprovante de matrícula,
o(a) aluno(a) deverá se dirigir a qualquer
biblioteca da universidade 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. Após
isso, 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 em
sibi.ufba.br/bibliotecas
A Escola de Teatro possui uma biblioteca específica em sua
sede, no bairro do Canela, atualmente fechada por conta das
obras de ampliação da unidade. Assim, o acervo foi
deslocado, temporariamente, para a Biblioteca Central, em
Ondina.

Superintendência de Tecnologia da
Informação - STI
A STI é o órgão estratégico da Universidade
Federal da Bahia para o planejamento das ações e
políticas da área da informática. Informações e
esclarecimentos técnicos sobre SIAC, e-mail
institucional, moodle, plataformas e demais
serviços podem ser dadas pela STI.
sti.ufba.br
helpdesk@ufba.br

Núcleo Permanente de Extensão em
Letras - NUPEL
O NUPEL, entre outros serviços, oferta cursos de
línguas estrangeiras a baixo custo à comunidade
interna e externa à UFBA. Há também bolsas ou
isenções concedidas a pessoas em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. Para saber sobre
os cursos oferecidos, editais e bolsas, consulte o
site
nupel.ufba.br

Residência Universitária
BUZUFBA
O BUZUFBA é um sistema de transporte interno,
gratuito, criado com o objetivo de facilitar a
locomoção dos estudantes que têm aulas nos
diversos campi da UFBA em Salvador. Os roteiros
das três linhas do Buzufba podem ser consultados
em
ufba.br/arquivos/roteiros-buzufba

O serviço possui capacidade de atender cerca de
400 estudantes em 4 residências situadas em
bairros próximos aos campi da UFBA em
Salvador. A seleção de residentes é feita a partir
de uma análise socioeconômica que ocorre a
cada início do semestre. Para mais informações,
acesse o site da PROAE

OUTROS DIREITOS DO(A)
ESTUDANTE
Carteira de Estudante
A carteira de estudante é assegurada a todos(as)
alunos(as) regularmente matriculados(as) em
estabelecimentos de ensino público ou privado.
Ela garante o pagamento da metade do valor
cobrado para o ingresso em shows, praças
esportivas, museus, cinemas e outros espaços
culturais. As carteiras de estudante são emitidas
por entidades estudantis e a solicitação é feita
por meio dos sites dessas entidades ou em postos
de atendimento presencial.

Meia Passagem no Transporte
Conforme a legislação, o(a) estudante de
graduação e de pós-graduação pode pagar meia
passagem no transporte urbano. Para isso, deve
ser feito o cartão de meia passagem para
utilização nos modais de transporte (Metrô
Salvador-Lauro de Freitas, ônibus Salvador e
ônibus Camaçari). O procedimento para a
confecção dos cartões pode ser consultado aqui:
.

Registro Profissional
Os(as) diplomados(as) nos cursos da Escola de Teatro da UFBA têm direito ao registro profissional - DRT
sem custos e sem passar pelo Sindicato dos Artistas - SATED. Pra isso, basta acessar o site www.
sirpweb.gov.br , produzir o requerimento de registro que lá está disponível, e providenciar os
documentos listados nele. Em seguida, acessar o site do Ministério da Economia no campo "Serviços do
cidadão" e enviar eletronicamente os arquivos. Realizado esse processo, basta acompanhar no
sirpweb.gov a expedição da cédula com o registro desejado.
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SETORES E INSTÂNCIAS
DA UNIVERSIDADE
SUPAC
À Superintendência de Administração Acadêmica
(SUPAC), órgão diretamente vinculado à Reitoria,
dirigida pelo Superintendente de Administração
Acadêmica, compete propor o calendário acadêmico
da Universidade, elaborar sua agenda acadêmica,
prestar serviços acadêmicos aos/as estudantes
relacionados ao registro e documentação das
atividades da Graduação e Pós-Graduação, bem como
o gerenciamento das instalações e equipamentos de
ensino de uso compartilhado, em articulação com as
Pró-Reitorias acadêmicas.
.supac.ufba.br
Coordenação de Atendimento e de Registros
Estudantis - CARE
É um órgão vinculado diretamente à SUPAC. É
responsável pelos registros e pela emissão de
documentos referentes à vida acadêmica dos
estudantes dos cursos de Graduação e de PósGraduação, tendo em sua composição seis Núcleos de
atendimento à demanda estudantil.
Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica - NAGA
Tem a finalidade de intermediar o atendimento de
pessoas, em casos especiais, que necessitem de
decisões da Coordenação; instruir, adequadamente,
demandas e processos para subsidiarem
pronunciamentos da Coordenação; e apoiar a
Coordenação nos procedimentos que precedem as
ações relativas a reconhecimento e revalidação de
diplomas. naga@ufba.br
Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE
Tem a finalidade de receber todo e qualquer
requerimento de estudante; protocolar os
documentos e proceder ao seu devido
encaminhamento aos órgãos competentes; comunicar
decisões, respostas ou quaisquer outras ocorrências
relativas à atividade acadêmica; prestar atendimento
e informações acerca de processos e procedimentos
acadêmicos. nae@ufba.br
Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação NAREG
O NAREG é responsável pela matrícula de aluno
especial de graduação, processar registros estudantis
relacionados a transferências e intercâmbios;
orientar público interno e externo à UFBA quanto a
registros estudantis à luz das normas da UFBA;
manter atualizados os registros acadêmicos relativos
à vida acadêmica, a exemplo de trancamentos e
dispensas de disciplinas, quando provocado pelos
Colegiados de curso; e emitir documentos relativos à
vida acadêmica dos estudantes, a exemplo de
Histórico Escolar oficial e diversos atestados.
nareg@ufba.br
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Núcleo de Integralização Curricular - NIC
Tem como finalidade validar situação de
integralização curricular no histórico escolar do
estudante e registrar no SIAC a forma de saída para
expedição de diploma e emitir documentos relativos
à vida acadêmica dos estudantes;
Núcleo de Admissão e de Registros da PósGraduação - NAREP
Tem a finalidade de coordenar a realização das
matrículas; processar as transferências e as
adaptações; elaborar instruções referentes às
matérias de sua competência; manter atualizados os
registros acadêmicos relativos à vida acadêmica dos
estudantes; proceder à avaliação curricular para fins
de expedição de diploma; e emitir documentos
relativos à vida acadêmica dos estudantes de pósgraduação. narep@ufba.br
Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados NEDIC
Tem a finalidade de emitir os diplomas e certificados
dos cursos de graduação, pós-graduação, dos títulos
honoríficos e das atividades de extensão; registrar os
diplomas e certificados dos cursos de graduação e de
pós-graduação expedidos pela UFBA e por outras
instituições de ensino superior, nacionais e
estrangeiras, na forma da Lei; e manter a guarda e
conservação dos livros de registros de diplomas e
certificados. nedic@ufba.br
Núcleo de Arquivo - NARQ
Tem a finalidade de arquivar e manter a
documentação referente à vida acadêmica de
estudantes e egressos.
supac.ufba.br/aluno
Núcleo de Integralização Curricular - NIC
Tem como finalidade validar situação de
integralização curricular no histórico escolar do
estudante e registrar no SIAC a forma de saída para
expedição de diploma e emitir documentos relativos
à vida acadêmica dos estudantes;
Núcleo de Admissão e de Registros da PósGraduação - NAREP
Tem a finalidade de coordenar a realização das
matrículas; processar as transferências e as
adaptações; elaborar instruções referentes às
matérias de sua competência; manter atualizados os
registros acadêmicos relativos à vida acadêmica dos
estudantes; proceder à avaliação curricular para fins
de expedição de diploma; e emitir documentos
relativos à vida acadêmica dos estudantes de pósgraduação. narep@ufba.br

Núcleo de Integralização Curricular - NIC
Tem como finalidade validar situação de
integralização curricular no histórico escolar do
estudante e registrar no SIAC a forma de saída para
expedição de diploma e emitir documentos relativos
à vida acadêmica dos estudantes;
Núcleo de Admissão e de Registros da PósGraduação - NAREP
Tem a finalidade de coordenar a realização das
matrículas; processar as transferências e as
adaptações; elaborar instruções referentes às
matérias de sua competência; manter atualizados os
registros acadêmicos relativos à vida acadêmica dos
estudantes; proceder à avaliação curricular para fins
de expedição de diploma; e emitir documentos
relativos à vida acadêmica dos estudantes de pósgraduação. narep@ufba.br
Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados NEDIC
Tem a finalidade de emitir os diplomas e certificados
dos cursos de graduação, pós-graduação, dos títulos
honoríficos e das atividades de extensão; registrar os
diplomas e certificados dos cursos de graduação e de
pós-graduação expedidos pela UFBA e por outras
instituições de ensino superior, nacionais e
estrangeiras, na forma da Lei; e manter a guarda e
conservação dos livros de registros de diplomas e
certificados. nedic@ufba.br
Núcleo de Arquivo - NARQ
Tem a finalidade de arquivar e manter a
documentação referente à vida acadêmica de
estudantes e egressos.
supac.ufba.br/aluno

Saiba mais sobre a
estrutura e
funcionamento da UFBA
consultando o Estatuto e
o Regimento Geral
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PROGRAD - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Órgão estruturante da Administração Central da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), tem como
objetivo de atender às demandas acadêmicas dos
estudantes e docentes de graduação, sendo a
instância na Universidade responsável pelo
diagnóstico das não conformidades e proposição de
políticas relacionadas ao ensino de Graduação.
prograd.ufba.br/prograd
PROEXT - A Pró-Reitoria de Extensão
É responsável por coordenar, fomentar e articular as
atividades de extensão universitária das diversas
Unidades e Órgãos Complementares da UFBA por
meio de programas, projetos, cursos e eventos.
https://proext.ufba.br/proext
CAE - Conselho Acadêmico de Ensino
Órgão normativo, de deliberação coletiva, constituído
por representantes das Unidades Universitárias, que
trata das questões relativas ao ensino de graduação e
pós-graduação.
ufba.br/Resolucoes/5861?order=title&sort=asc

CONSUNI - Conselho Universitário
É o órgão superior de deliberação responsável por
deliberar sobre as políticas, normas gerais e demais
decisões de interesse de toda Universidade.
ufba.br/Resolucoes/607

COMUNICAÇÃO E
DIFUSÃO
A Escola de Teatro tem como principais
canais de divulgação as suas páginas no
Instagram e Facebook, o canal no Youtube
e o site institucional. Acompanhando esses
canais, você ficará sabendo dos
comunicados institucionais, eventos,
processos seletivos e demais informes de
interesse da comunidade ETUFBA.

Professores, estudantes e técnicosadministrativos podem utilizar esses
canais para divulgar ou difundir as
atividades, projetos, espetáculos e demais
eventos de natureza acadêmica. Para isso,
entre em contato com o setor de
comunicação e produção da Escola através
do e-mail ufba.escoladeteatro@gmail.com

www.teatro.ufba.br

@escoladeteatro.ufba
@ufba.escoladeteatro
@teatroufba
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