


A Rede de Proteção Psicossocial da Universidade Federal da Bahia se constitui

em uma articulação entre os diversos serviços, projetos, programas e ações

para atendimento das demandas provindas da comunidade universitária

(discentes, servidores docentes e técnicos administrativos, estendendo-se para

os trabalhadores terceirizados).

O seu objetivo principal é potencializar recursos e unir esforços, possibilitando

um acolhimento e atendimento mais qualificado, bem como a criação de novas

propostas para o enfrentamento das demandas psicossociais provenientes da

comunidade universitária, em tempos de pandemia.



A Rede pode ser acessada através dos canais já existentes nos

projetos, programas e ações desenvolvidos em cada unidade

parceira, ou pela Porta de entrada principal, através do e-mail

protecaopsicossocial@ufba.br



Ações conjuntas da Rede vão ser organizadas através de atividades que

abordem aspectos como: saúde mental, prevenção, fortalecimento de

vínculos comunitários, direitos dos cidadãos, colaboração com projetos e

coletividades que interagem politicamente com a vida universitária.

Confira a seguir as unidades, serviços, Programas e/ou projetos que

compõem a Rede, os tipos de serviços e atendimentos oferecidos, os

contatos e formas de acesso.







A Ouvidoria Geral da UFBA é um órgão de promoção e defesa dos direitos de

estudantes, docentes, técnico-administrativos, terceirizados e comunidade extra

universitária em suas relações com a UFBA, em suas diferentes instâncias

administrativas e acadêmicas, assim como na prestação de serviços.

Na Rede de Proteção Psicossocial, a Ouvidoria funcionará com uma espécie de

Portal, ou seja, será a instância em que as demandas espontâneas, ou que não

tenham uma definição prévia nem uma adequação clara para determinado

atendimento, deverão ser encaminhadas. Depois de serem identificadas e

interpretadas, tais demandas serão encaminhadas para as unidades, serviços

e/ou programas, através de comunicação com os membros da Rede.

OUVIDORIA



OUVIDORIA

Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Recebimento, análise e 

encaminhamento das 

manifestações do usuário, bem 

como a adoção de mediação 

e conciliação entre o usuário e 

o órgão ou a entidade pública.

Estudantes, docentes, 

técnico-administrativos, 

terceirizados e comunidade 

extra universitária

• www.ouvidoria.ufba.br

• ouvidoria@ufba.br

http://www.ouvidoria.ufba.br/
mailto:ouvidoria@ufba.br


O Instituto de Psicologia (IPS) abriga dois cursos de Graduação e Pós-

Graduação - Psicologia e Serviço Social - além da área de concentração

Estudos da Subjetividade e do Comportamento Humano nos Bacharelados

Interdisciplinares.

Os projetos de atenção psicossocial do Instituto que compõem a Rede incluem

atendimento à comunidade interna e externa da universidade, são os seguintes:

INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IPS)



INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IPS)

AconChegar Ações Desenvolvidas Público-alvo

Objetivo: Fortalecer o laço 

mútuo, compartilhando 

experiências de sofrimento e 

multiplicando estratégias de 

cuidado.

Rodas de cuidado com 

estudantes para 

compartilhamento e 

enfrentamento de dificuldades 

vivenciadas no EAD.

Estudantes dos cursos de 

Psicologia, Serviço Social e 

Bacharelados Interdisciplinares 

(área de concentração 

Estudos da Subjetividade e do 

Comportamento Humano).

Contato Suely Aires e Lika Queiro • aconchegarprojeto@gmail.com

mailto:aconchegarprojeto@gmail.com


INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IPS)

Brincando em Família Ações Desenvolvidas Público-alvo

Objetivo: Oferecer cuidado à 

saúde mental de crianças e 

suas famílias.

Encontros semanais na 

plataforma zoom. 

Segunda das 18 às 20h com os 

adultos; quinta das 14 às 16hs 

com as crianças

Crianças de até 12 anos e 

seus respectivos familiares.

Contato Vania Bustamante - 99312-6334 / 99199-2258



INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IPS)

CULTS – PLANTÃO DE ACOLHIMENTO

O CULTS (Cultura, Transições e Trajetórias Desenvolvimentais) é um grupo de

pesquisa e extensão vinculado ao Instituto de Psicologia da UFBA. O grupo

desenvolve diversas ações de pesquisa e extensão, e tem trabalhado em

parceria com o Programa de Saúde Mental e Bem Estar da Universidade Federal

da Bahia (PsIU). O seu objetivo principal é oferecer acolhimento para pessoas

que apresentam sofrimento subjetivo. O grupo tem atuado de maneira remota

durante o período da pandemia da COVID 19.



INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IPS)

CULTS – PLANTÃO DE ACOLHIMENTO

Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

• Acolhimento remoto por 

chamada de voz ou vídeo-

chamada para estudantes, 

docentes e técnicos-

administrativos;

• Acolhimento remoto por 

chamada de voz ou vídeo-

chamada para estudantes e 

docentes estrangeiros 

vinculados a programas de 

internacionalização da UFBA;

Toda a comunidade 

universitária da UFBA. 

Comunidade externa, se 

houver disponibilidade da 

equipe.

Virgínia Dazzani
• Whatsapp: 071-987071041

• Email: cults.ufba@gmail.com

• Instagram: 

@psicologiacultural.cult

mailto:cults.ufba@gmail.com


INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IPS)

CULTS – PLANTÃO DE ACOLHIMENTO

Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

• Orientações breves 

e informações sobre 

serviços de saúde mental 

através de aplicativo de 

mensagens;

• Palestras sobre temas 

ligados à vida universitária.

Toda a comunidade 

universitária da UFBA. 

Comunidade externa, se 

houver disponibilidade da 

equipe.

Virgínia Dazzani
• Whatsapp: 071-987071041

• Email: cults.ufba@gmail.com

• Instagram: 

@psicologiacultural.cult

mailto:cults.ufba@gmail.com


O Programa PsiU, da Ufba surgiu como uma resposta às demandas da Reitoria

e da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) no sentido de

promover uma discussão mais profunda das questões relacionadas à saúde, ao

bem-estar e à convivência com as diferenças no interior da comunidade

universitária.

Possui uma equipe formada por psicólogos extensionistas e seu objetivo

principal é oferecer acolhimento psicológico diante do sofrimento subjetivo sem

necessidade de marcação prévia ou agendamento.

PsiU – Programa de Saúde Mental e Bem Estar da Universidade Federal da Bahia



Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

• Acolhimento psicológico 

presencial;

• Acolhimento psicológico remoto 

por chamada de voz ou vídeo-

chamada;

• Orientações breves 

e informações através de 

aplicativo de mensagens.

• Supervisão clínica dos 

profissionais que realizam os 

acolhimentos;

• Palestras e participação em rodas 

de conversas com estudantes, 

professores e técnicos-

administrativo sobre temas da 

vida universitária.

Toda a comunidade 

universitária da UFBA. 

• Coordenador PSIU: Marcelo 

Veras

• Equipe Coordenação: Luiz 

Felipe Monteiro, Marta Macedo 

e Regina Raposo 

• Whatsapp: 98707-1041

• Outros Contatos:

(71) 99911- 2828 (whatsapp)

• Instagram: 

www.instagram.com/psiufba

• Facebook: 

www.facebook.com/psiunauni

versidade

PsiU – Programa de Saúde Mental e Bem Estar da Universidade Federal da Bahia

http://www.instagram.com/psiufba
http://www.facebook.com/psiunauniversidade


O Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (SMURB) é uma

unidade da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que visa prestar

serviços de saúde aos estudantes desta Universidade.

SMURB - Serviço Médico Universitário Rubens Brasil



SMURB - Serviço Médico Universitário Rubens Brasil

Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Atenção à saúde na 

modalidade ambulatorial, 

administrativa, pericial, e em 

saúde ocupacional, vigilância 

ambiental e segurança no 

trabalho.

Toda comunidade UFBA, 

dependentes e servidores de 

outros órgãos federais.

Marcação Atendimento por e-mail: 

marcacaoremotasmurb@ufba.br

Indicar no email: nome completo 

do usuário; prontuário do Smurb ou 

matricula na Ufba; telefone de 

contato com DDD; solicitação de 

especialidade de atendimento 

desejada (01 solicitação de 

especialidade para cada e-mail 

enviado)

mailto:marcacaoremotasmurb@ufba.br


SMURB - Serviço Médico Universitário Rubens Brasil

Contatos Equipe do SMURB

Enfermagem enfasmurb@gmail.com

Fisioterapia fisioterapia.smurb@gmail.com

Fonoaudiologia fonosmurb@gmail.com

Nutrição smurbnutricao@gmail.com

Terapia Ocupacional terapiaocupacioanalsmurb@gmail.com

Psicologia psicologiasmurb@gmail.com

Serviço Social servicosocialsmurb@gmail.com

mailto:enfasmurb@gmail.com
mailto:fisioterapia.smurb@gmail.com
mailto:fonosmurb@gmail.com
mailto:smurbnutricao@gmail.com
mailto:terapiaocupacioanalsmurb@gmail.com
mailto:psicologiasmurb@gmail.com
mailto:servicosocialsmurb@gmail.com


PRODEP – Pró Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas/UFBA

A PRODEP é uma das Pró-Reitorias da Universidade Federal da Bahia, cujo

objetivo é o de implementar políticas visando o desenvolvimento e a gestão de

pessoas. Busca também aprimorar a gestão dos processos de trabalho

relacionados à área de pessoal; assegurar uma efetiva gestão estratégica de

pessoas, visando à valorização do trabalhador e à qualidade dos serviços

prestados; promover a Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho como

dimensão de valorização do trabalhador. Suas ações desenvolvidas na Rede

contam com a participação efetiva da Assessoria de Politicas de

Desenvolvimento de Pessoas, tanto na coordenação da Rede como no projeto

que segue:



PRODEP – Pró Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas/UFBA

Projeto Acolher Ações Desenvolvidas Público-alvo

Objetivo: proporcionar aos 

servidores um espaço de 

acolhimento, por meio de 

atividades grupais que possibilitem 

trocas e informações, bem como o 

compartilhamento de experiências 

e aprendizagens, estimulando, o 

bem estar, a convivência saudável 

e o exercício da cidadania.

Atua a partir de formação de 

grupos com encontros quinzenais 

abordando temas relativos à 

conjuntura atual e impactos sobre os 

servidores públicos; o funcionamento 

de setores e serviços na 

Universidade; reflexões coletivas 

sobre a situação (objetiva e 

subjetiva) vivenciada neste momento 

de pandemia.

Servidores técnicos-

administrativos que se 

encontrem em situação de 

fragilidade social, psicológica 

e/ou emocional, decorrente de 

situações vivenciadas no 

contexto do trabalho e de vida, 

durante a pandemia.

Contato Cledna Marques, Luciana Diz e Jacqueline Samagaia
acolhimentoprodep@ufba.br

mailto:acolhimentoprodep@ufba.br


PROAE - Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

A PROAE é uma das Pró-Reitorias da Universidade Federal da Bahia.

Possui entre as suas funções essenciais apoiar e assistir o corpo discente

em suas necessidades, bem como planejar, fomentar, dirigir, coordenar,

supervisionar, avaliar e controlar os programas e projetos de ações

afirmativas e de assistência estudantil.



Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Serviço Social da PROAE - Manter 

de forma remota o acolhimento, 

orientação e encaminhamentos 

das demandas para o Serviço 

Social.

Toda comunidade 

universitária UFBA.

Assistentes Sociais da PROAE 

servicosocialproae@ufba.br

Creche UFBA - Manter de forma 

remota o acolhimento, 

orientação e encaminhamentos 

das demandas das/ os 

estudantes assistidas/ os pela 

Creche para o Serviço Social.

Estudantes atendidas/os 

com o Serviço Creche

Assistente Social Cíntia Verena
servicosocial.ufbacreche@gmail.com

PROAE - Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

mailto:servicosocialproae@ufba.br
mailto:servicosocial.ufbacreche@gmail.com


Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

NAPE (Núcleo de Apoio à 

Inclusão do Aluno com 

Necessidades Especiais) -

Manter de forma remota o 

acolhimento, orientação e 

encaminhamentos das 

demandas das/ os estudantes 

assistidas/ os pelo NAPE para o 

Serviço Social.

Estudantes com Deficiência 

(PCD) e do Atendimento 

Educacional Especializado 

(AEE)

Assistente Social Iza Passos 

izapassos@ufba.br e

Plataformas digitais

PROAE - Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

mailto:izapassos@ufba.br


Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Residência Universitária (SRU) - Manter 

de forma remota o acolhimento, 

orientação e encaminhamentos das 

demandas das/ os estudantes 

assistidas/ os pela Residência para o 

Serviço Social.

Estudantes atendidas/os 

com o Serviço de 

Residência Universitária 

– SRU

Assistentes Sociais Francisco 

Ribeiro e Nádia Pereira

proae-residencias@ufba.br

Núcleo Local de Assistência Estudantil e 

Ações Afirmativas (NOAE) do Instituto 

de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ICTI/Camaçari) - Manter de forma 

remota o acolhimento, orientação e 

encaminhamentos das demandas das/ 

os estudantes assistidas/os pela PROAE 

no ICTI para o Serviço Social.

Estudantes atendidas/os 

com o Serviço de 

Residência Universitária 

– SRU

Assistente Social Fátima 

Coutinho 

fatima.coutinho@ufba.br

PROAE - Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

mailto:proae-residencias@ufba.br
mailto:fatima.coutinho@ufba.br


Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Núcleo de Atenção à Saúde 

Integral do Estudante -

Acolher, orientar, encaminhar e 

acompanhar estudantes em 

suas demandas de saúde com 

impacto no desempenho 

acadêmico; Adaptar as 

atividades presenciais ao 

trabalho remoto por meio de 

telefone, Whatsapp e e-mails.

Estudantes cadastrados na 

PRAOE.

Rosimeire Santos Guedes, Lílian 

Brito e Vera Maria Vieira

nucleodesaude@ufba.br

PROAE - Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

mailto:nucleodesaude@ufba.br


Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Acompanhamento estudantil: 

acolhimento integrado, orientação 

social, psicoterapia e orientação 

pedagógica. 

Promoção e prevenção em saúde: 

atividades que, durante a pandemia, 

têm sido oferecidas principalmente 

por meio do Mural Digital NAPP, 

funcionando como um instrumento 

eletrônico de socialização de 

informações, relacionadas ao 

contexto acadêmico e incentivando 

práticas preventivas em saúde e 

autocuidado.

Prioritariamente os 

estudantes da 

graduação de Medicina.

• Email: nappfmb@ufba.br

• Blog: 

muraldigitalnappfmb.blogspot.com

• Instagram: @muraldigitalnapp

Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina da Bahia/NAPP 

mailto:nappfmb@ufba.br


Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Contribuir com o 

desenvolvimento Pessoal e 

educacional dos discentes, 

docentes e técnicos 

administrativos da EEUFBA 

ofertando um espaço de 

acolhimento e orientação 

quanto às dificuldades 

vivenciadas no âmbito 

acadêmico.

Discentes, docentes e 

técnico-administrativos 

da comunidade EEUFBA.

• E-mail: nappeeufba@gmail.com

• Telefone: (71) 3283-7611/7620

Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial da Escola de Enfermagem/NAPP 

mailto:nappeeufba@gmail.com


Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Em decorrência da pandemia, 

as atividades estão limitadas. 

Atendimentos 3x na semana: 

• Homeopatia

• Nutricionista 

• Reiki 

Obs.: Alguns outros 

atendimentos estão previstos 

para começar a ocorrer em 

breve. 

Atendimento para o 

público em geral. 

• Instagram e Facebook: 

@meditar.ufba

• Youtube: Pics Foufba e meditar.ufba

• Rua Padre Feijó, 240

Ambulatório Professor Francisco Magalhães Netto



Ações Desenvolvidas Público-alvo Contato

Atendimento psicológico  

clínico individual online de 

adultos  e adolescentes.

Comunidade externa (não  

territorializada) e interna à 

UFBA.

• Telefone: +55 71 8522-8306

Serviço de Psicologia  Prof° João Ignácio de Mendonça/IPS



SUPAD

A Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento institucional -

SUPAD é um órgão transversal, que tem como missão gerar e disseminar

conhecimentos e informações diagnósticas sobre a UFBA, atuando no

aprimoramento dos processos de gestão e de trabalho, tendo em vista a

melhoria contínua dos produtos devolvidos à sociedade. Ao integrar a

REDE, a SUPAD atua sob duas perspectivas: sugerindo formas de

organização e funcionamento da REDE e desenvolvendo metodologias de

avaliação das ações de saúde na UFBA.


