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boAS-viNdAS, noVAt@!!
A Universidade Federal da Bahia, a primeira universidade

do Brasil, tem a honra de te receber!
 
Esperamos que você aproveite ao máximo esta nova etapa
que se inicia e conquiste novos conhecimentos,
oportunidades e todos os outros benefícios que o Instituto
de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) possa lhe
oferecer.
 
Este manual foi elaborado pelo Centro Acadêmico Marielle
Franco e pelo NOAE (Núcleo Local de Assistência Estudantil
e Ações Afirmativas). O objetivo deste manual é orientar os
ingressantes, apresentando informações pertinentes sobre
procedimentos acadêmicos da UFBA e do ICTI, além de
esclarecer as principais dúvidas acerca do Bacharelado
Interdisciplinar ofertado.
 
Mais uma vez desejamos as boas-vindas e sucesso na sua

trajetória!



 INfoRmAÇõEs IMpoRtANteS!
Após a efetivação de sua matrícula, você poderá: 
1) Comparecer ao Serviço Médico Universitário Rubens Brasil -
SMURB -, localizado na Rua Padre Feijó, nº 240, 4º andar, Canela
(Ao lado do Hospital das Clínicas de Salvador) e abrir um
prontuário no Serviço, que oferece atendimento médico a
funcionários e estudantes da UFBA em várias especialidades.
 
2) Solicitar o UFBA Card (https://ufbacard.ufba.br/). Trata-se
de um cartão inteligente de identificação única para
estudantes, professores, técnicos- administrativos,
pesquisadores, profissionais com vínculo temporário e
visitantes da Universidade. Dentre os benefícios do cartão,
estão: facilidade de empréstimos de títulos em bibliotecas,
acesso ao BUZUFBA (em Salvador) e Bilhetagem das refeições
no acesso ao Restaurante Universitário (em Salvador). 
 
ATENÇÃO:  Você deverá se cadastrar no SIAC (Sistema de
Informações Acadêmicas) no site: www.siac.ufba.br. Neste
sistema, você pode acompanhar sua trajetória acadêmica,
bem como gerar documentos relativos à mesma, como
históricos escolares, comprovantes de matrícula, dentre outros.



 INfoRmAÇõEs IMpoRtANteS!
Conheça o Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-
graduação e consulte-o, sempre que necessário, para
sanar dúvidas sobre procedimentos relacionados à sua
vida acadêmica, como:
1) matrícula;
2) transferências;
3) estágios e outras orientações. 
 
 

ATENÇÃO COM O PPC
O PPC (Projeto Pedagógico do Curso) é o manual do
curso. Ele contém as diretrizes que você precisará
conhecer para seguir o curso. Definições, explicações,
regras e tudo mais. 
Com uma leitura atenta desses dois documentos,
garantimos que boa parte das suas dúvidas irão embora. 



 SObRe O iCtI...
O ICTI É O INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 
O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) foi
criado como Unidade Universitária pela Resolução
03/2018 do Conselho Universitário de 08 de agosto de
2018, iniciando suas atividades acadêmicas em 18 de
setembro de 2018. 
 
O ICTI trabalha na perspectiva de desenvolver ações
em parcerias, internas e externas, buscando integrar a
comunidade, instituições públicas nos diversos níveis e
instituições privadas, promovendo integração para o
desenvolvimento local, regional e nacional.

 
 
 



 SObRe O cuRsO...
O Bacharelado interdisciplinar - BI -   é um curso de
graduação universitária interdisciplinar, ou seja, envolve várias
áreas do conhecimento. Esta modalidade de curso habilita o
estudante para atuar no setor público, no segmento
empresarial e no campo não-governamental associativo.
 

CONCLUSÃO DO BI
Ao término do curso, o aluno poderá optar por ingressar num
Curso de Progressão Linear (compatível com a especificação
do BI escolhido), ou até mesmo ingressar em cursos de pós-
graduação (Especialização, MBA, Mestrado ou Doutorado),
independentemente de ter cursado o CPL. A natureza do BI   é
interdisciplinar, ou seja, favorece uma formação mais ampla,
não especificamente para uma habilitação, mas para campos
de conhecimento de várias áreas de formação.

 
CPL

Curso de Progressão Linear, aquele que possibilita a formação,
pós BI, em uma das áreas disciplinares tradicionais. Ex:
Engenharias e Arquitetura.



 pF, sCorE...
PF  ou prato feito é o conjunto de disciplinas
obrigatórias que você recebe no primeiro
semestre do curso. Após esse período, a grade
será montada pelo próprio estudante, contando
com o auxílio do seu orientador acadêmico. Ah,
e não se preocupe: cada estudante tem direito
a um orientador!
 
SCORE é o conjunto de suas notas durante o
curso. Ele é, basicamente, calculado usando
suas notas durante o curso e as cargas
horárias das disciplinas.
 
 



cC, ac...
CC ou componente curricular é o nome
dado a cada uma de suas disciplinas.
 
AC ou atividades complementares são
uma série de atividades extras à
graduação. Lembrando que o estudante
deve ter ao menos 200 horas de AC para a
integralização do seu curso. Por isso, é
importante ficar atento a participação em
palestras, simpósios, congressos e outros
eventos dentro e fora da universidade. 
 



boLsAS e aUxíLIos! 
A UFBA tem uma Pró-reitoria que trata especificamente
sobre permanência no Ensino Superior e administra bolsas
e auxílios aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. No ICTI temos um Núcleo Local de
Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, sob
responsabilidade da assistente social Fátima Coutinho.
 

Para saber mais informações, ligue para: (71) 3644-9847.
 
AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI),
em conjunto com outras pró-reitorias, abre anualmente
editais de apoio financeiro para estudantes, com trabalhos
formalmente aceitos, participarem de eventos acadêmico-
técnico-científicos de alta relevância no País ou no exterior.

 
Para saber mais, acesse https://propci.ufba.br/editais.



 oUTraS inFOrMaçÕeS... 
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS
Para aproveitar disciplinas, você deve solicitar
presencialmente, na Secretaria Acadêmica do ICTI,
mediante a abertura de um processo, juntando o
formulário da solicitação, Histórico Escolar e programa(s)
da(s) disciplina(s) já cursada(s) devidamente
assinado(s) pela respectiva Instituição de Ensino. Caso
a(s) disciplina(s) tenha(m) sido cursada(s) na própria
UFBA, será necessário apresentar apenas o Histórico
Escolar. O estudante deverá aguardar a análise e
deferimento da solicitação. Para dúvidas mais
específicas, consulte o Colegiado do curso ou o
Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-graduação.
 
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
Para solicitar documentos como: atestados,
comprovantes, declarações, dentre outros, o aluno deve
comparecer ao Colegiado ou Secretaria Acadêmica do
ICTI.



 oUTraS inFOrMaçÕeS... 
SEGUNDA CHAMADA
Você poderá solicitar a realização de uma segunda
chamada preenchendo um formulário próprio,
disponibilizado na Secretaria Acadêmica, entregando-o
ao professor, que avaliará a solicitação. O prazo para a
solicitação é de até 5 (cinco) dias úteis após a realização
da atividade.
 
LIVROS NA BIBLIOTECA
Para ter acesso às bibliotecas da UFBA, é necessário
realizar o cadastro em qualquer uma delas, apresentando
comprovante de matrícula assinado ou autenticado e
documento original com foto. Você pode consultar o
acervo e renovar o prazo para devolução online, através
do site do ICTI (https://icti.ufba.br/), clicando na aba
“Estudante” e, em seguida, “Biblioteca (Pergamum)".

 
IMPORTANTE: Estudantes com débito na biblioteca ficam

impedidos de realizar matrícula e colar grau.



 oUTraS inFOrMaçÕeS... 
CALENDÁRIO ACADÊMICO
Para informações sobre início e término de aulas, período de
matrícula, prazos para demais procedimentos acadêmicos e
outros:
1) Acesse o site da SUPAC (Superintendência de Administração
Acadêmica) através do site do ICTI (https://icti.ufba.br/);
2) Clique na aba “Ensino”;
3) Em seguida, clique em “Calendário acadêmico”.
 
TRANCAMENTO DE MATÉRIAS
Para trancar uma disciplina, você deverá solicitar o trancamento
online, através o Sistema Acadêmico (SIAC). O estudante deve
estar atento aos prazos estabelecidos no calendário acadêmico
disponível no site do ICTI.
 
ATESTADO MÉDICO
Para justificar faltas, o atestado médico deve ser entregue
diretamente ao professor. Vale ressaltar que a apresentação de
atestados não abona as faltas, apenas as justificam.
 



faLE e seJA oUviD@!
OUVIDORIA DA UFBA
Para fazer elogios, críticas, sugestões e
obter informações específicas a respeito
da Universidade, entre em contato através
do e-mail ouvidoria@ufba.br ou a partir
do telefone (71)3283-7044.
 
CONTATOS DO INSTITUTO
Para obter os contatos de docentes e
técnicos do ICTI, basta acessar o site:
https://icti.ufba.br/.
 



alGUmaS SIgLas...
ACCS - Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade

CA - Centro Acadêmico
CAE - Conselho Acadêmico de Ensino

CONSEPE - Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
CONSUNI - Conselho Universitário

DA – Diretório Acadêmico
DCE - Diretório Central dos Estudantes

HUPES - Hospital Universitário Professor Edgar Santos
IHAC - Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor

Milton Santos
PROAD - Pró-Reitoria de Administração

PROAE - Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência
Estudantil

PROEXT- Pró-Reitoria de Extensão
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação.

RU - Restaurante Universitário
SMURB - Serviço Médico Universitário Rubens Brasil



caBIcTi
Somos o CABICTI (Centro Acadêmico do BI em Ciência,
Tecnologia e Inovação) do ICTI. Nossa função é
mediar as relações entre a instituição e os estudantes,
bem como constituir a representação estudantil do
nosso Instituto. Prezamos sempre pelo interesse
coletivo dos e das estudantes nas nossas ações e
representações. Além disso, é nosso papel pautar e
defender o Projeto Político Pedagógico do Bacharelado
Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação.

 
E-MAIL: ufbacabicti@gmail.com

INSTAGRAM: @CABICTI
 

O CABICTI é constituído pelos estudantes e para os
estudantes!

 

Chegue mais! Venha construir conosco!



BEm-VinD@
CAloUR@!!


