
Saúde Menstr
ua

l

SEMANA DESEMANA DESEMANA DE   
ACOLHIMENTOACOLHIMENTOACOLHIMENTO   

202220222022

CARTILHA

PROAF



SEMANA DESEMANA DESEMANA DE   
ACOLHIMENTOACOLHIMENTOACOLHIMENTO   

202220222022

Curso: Engenharia Florestal
Campus:  Jorge Amado - CJA

SIRLANIA SANTOS



SEMANA DESEMANA DESEMANA DE   
ACOLHIMENTOACOLHIMENTOACOLHIMENTO   

202220222022

Prezada/o estudante 

SEJA BEM VINDA/O!!!!

A UFSB te recebe com imensa alegria. Hoje iniciamos o quadrimestre letivo de 2022.2, com aulas para os

calouros e veteranos. Alguns de vocês adentraram à universidade no período mais difícil da pandemia,

quando não podíamos ter aulas presenciais. Deste modo, vai ter abraços afetuosos (com máscara e

higiene das mãos) e muita saudade sendo vencida pelo corpo discente e servidoras/es da UFSB. 

Somos uma jovem universidade que acredita e aposta na inclusão, no diálogo entre os saberes da

academia e das comunidades tradicionais que nos cercam e envolvem. Enfrentamos tempos difíceis com

cortes de verbas, mas ainda assim seguimos firme promovendo múltiplos programas de permanência para

as/os estudantes. Esperamos que sua trajetória na UFSB seja marcada por alegria, aprendizagens e muito

sucesso acadêmico.

Durante essa Semana de Acolhimento a UFSB se enche de alegria e energia para receber e orientar

todas/o as/os calouras/os. Como parte desta acolhida, a Pró-reitoria de Ações Afirmativas (PROAF)

apresenta à vocês a CARTILHA PROAF – 2022, onde consta nosso funcionamento, unidades internas e os

principais programas de permanência (bolsas, auxílios, etc.) que estão a sua disposição. 

Passamos os últimos anos trabalhando para qualificar, adaptar e ampliar nossos programas de inclusão e

permanência, orientados pelas nossas políticas de Ações Afirmativas. Tá tudo bem explicadinho nesta 

Cartilha, mas também pode ser aprofundado em nosso site, nos nossos editais publicados e nas nossas

redes sociais.

Por hora, nos apresentamos: Olá, nós somos a PROAF, conte com a gente!

CARTILHA

PROAF
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A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROAF) é o órgão responsável
por planejar, fomentar, coordenar e avaliar as Políticas de Ações Afirmativas e Assuntos
Estudantis   que objetivam favorecer o acesso e a permanência dos estudantes, de modo
a contribuir com o desempenho acadêmico e o alcance de diplomação como fator de
êxito na formação universitária.

Contate-nos

073 2103 - 8400

proaf@ufsb.edu.br

https://ufsb.edu.br/proaf/

http://www.cpc.org.br/CPC/Fale-Conosco/Contate-nos


DACE

Diretoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis

SSAA

Seção de Secretariado e
Apoio Administrativo

Coordenação de Políticas de
Promoção da Diversidade

 

CPPD

Coordenação de Qualidade
de Vida

 

CQV

Setor de Acessibilidade e Inclusão

SAI

Subseção de Atendimento 
 Educacional  Especializado

Seção de Promoção da Saúde 
Estudantil

SPSE

Seção de Produção de 
Saúde e Cuidado

Coordenação de Apoio à
Permanência Estudantil

 

CAPE
Setor de Gestão de Benefícios

SGB

Seção de Apoio Administrativo
SAAD

SAP

Seção de Apoio Pedagógico 

Organograma da PROAF

SPSC

SAEE

CPAF

Comissão de Políticas
Afirmativas

Seção de Pagamento e
Prestação de Contas

SPPC

SEMA
Seção de Monitoramento e

Avaliação

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd


SSAA
S E Ç Ã O  D E  S E C R E T A R I A D O  E  A P O I O  A D M I N I S T R A T I V O

CPAf
C O M I S S Ã O  D E  P O L Í T I C A S  A F I R M A T I V A S

Seção de Secretariado e Apoio Administrativo, tem

como objetivo assessorar e auxiliar a execução de

tarefas administrativas do pró-reitor e algumas

atividades da pró-reitoria.

A Comissão de Políticas Afirmativas - CPAf da UFSB é um

órgão consultivo e deliberativo da Pró-reitoria de Ações

Afirmativas (Proaf), em caráter permanente, com competência

para exercer  ações para a efetiva integração dos setores da

UFSB, buscando a excelência acadêmica da instituição com

inclusão social; aprovação dos editais de concessão de bolsas  

e auxílios referentes ao Programa de Apoio à Permanência,

entre outras atribuições, conforme resolução CONSUNI nº
03/2016.

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
http://ufsb.edu.br/wp-content/uploads/2015/05/Resolucao-n%C2%BA-01-2016-UFSB-PAP-Versao-Ad-Referendum.pdf


AL
IM

ENTAÇÃO SAUDÁVEL

DACE
D I R E T O R I A  D E  A S S U N T O S  
C O M U N I T Á R I O S   E  E S T U D A N T I S

E-mail: dace@ufsb.edu.br

A Diretoria de Assuntos Comunitários e Estudantis –

DACE, é o órgão da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas –

Proaf, responsável pelo planejamento, execução e

acompanhamento das ações de Permanência

Estudantil na UFSB, que engloba dimensões da

qualidade de vida estudantil, acessibilidade e inclusão,

oferta de bolsas e auxílios, acompanhamento da

política de Ações Afirmativas e promoção de políticas

de diversidade. A DACE possui três coordenações que

atuam de forma intersetorial.

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd


CAPE
C O O R D E N A Ç Ã O  D E  A P O I O  À  

P E R M A N Ê N C I A  E S T U D A N T I L

 Email:

assistenciaestudantil@ufsb.edu.br

É uma unidade administrativa da Pró-

Reitoria de Ações Afirmativas (Proaf)

responsável pelo planejamento, execução,

avaliação e monitoramento dos editais de

auxílios e bolsas de assistência estudantil

da UFSB destinados aos estudantes em

situação de vulnerabilidade

socioeconômica.

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd


CAPE
Coordenação de

Apoio à Permanência

Estudantil

Seção de Apoio AdministrativoSAAD
é responsável por dar suporte em rotinas administrativas à
Coordenação de Apoio à Permanência e no atendimento as
demandas específicas do CADASTRO PROAF.

E-mail: saad@ufsb.edu.br  / cadastroproaf@ufsb.edu.br    

é responsável por cadastrar, intermediar e controlar as
solicitações de pagamentos e prestações de contas dos
processos de bolsas e auxílios de assistência estudantil
(PNAES/UFSB), visando garantir o pagamento aos estudantes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

SGB Setor de Gestão de Benefícios

E-mail: sgb@ufsb.edu.br

é responsável pelo monitoramento e avaliação do Programa de
Apoio à Permanência estudantil da UFSB e pelo recebimento,
encaminhamento e averiguação dos casos de denúncias sobre o
recebimento irregular de auxílios e bolsas de assistência
estudantil.

SEMA Seção de Monitoramento e Avaliação

E-mail: sema@ufsb.edu.br

E-mail: sppc@ufsb.edu.br

Seção de Pagamento e Prestação de ContasSPPC
é responsável pelo atendimento as demandas estudantis
referente ao auxílio eventos e pelo suporte ao Setor de Gestão de
Benefícios na regularização e prestação de contas dos
pagamentos de bolsas e auxílios de assistência estudantil
destinados aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.

Seção de Apoio Pedagógico SAP
é responsável pelo acompanhamento e pela promoção de ações
pedagógicas para os estudantes beneficiários do Programa de
Apoio à Permanência que se encontram em situação de baixo
rendimento ou retidos na universidade

E-mail: sap@ufsb.edu.br

E-mail: sppc@ufsb.edu.br

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
mailto:sgb@ufsb.edu.br
mailto:sema@ufsb.edu.br
mailto:sppc@ufsb.edu.br
mailto:sema@ufsb.edu.br
mailto:sema@ufsb.edu.br


☑ O CADASTRO PROAF é o instrumento de
acesso ao Programa de Apoio à Permanência,
onde se registra e identifica as/os estudantes
em situação de vulnerabilidade
socioeconômica da Universidade Federal do
Sul da Bahia (UFSB) que declaram e
comprovam renda familiar bruta per capita de
até um salário mínimo e meio (1,5), nos termos
definidos pelo Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES)

Acesse a página do
CADASTRO PROAF e

fique por dentro de tudo!

CAPE
E D I T A I S

Coordenação de Apoio à 
Permanência Estudantil

☑  Para solicitar os auxílios e bolsas de
assistência estudantil, a/o estudante deverá
estar, PRIMEIRAMENTE, ativo no CADASTRO
PROAF.

C A D A S T R O  P R O A F

SIG
AA

CA
DA
ST
RO

PR
OA
F

contatos:
assistenciaestudantil@ufsb.edu.br

cadastroproaf@ufsb.edu.br

https://ufsb.edu.br/proaf/cadastro-proaf
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd


Consiste em subvenção
financeira, com

periodicidade de
desembolso mensal,

destinada ao subsídio de
despesas com

alimentação das/os
estudantes da UFSB, nas

sedes e nos Colégios
Universitários da Rede

Anísio Teixeira, conforme
condições estabelecidas

no edital.

Auxílio
Alimentação

Auxílio Moradia

Subsidia a permanência
dos estudantes em

situação de
vulnerabilidade social que

necessitam mudar de
cidade para estudar,

permitindo que o
estudante tenha

autonomia para escolher
com quem dividir as

despesas de habitação.
Destaca-se que este

auxílio também é pago no
período de férias.

Auxílio Transporte

Subsidia as despesas
com transporte que

os estudantes
possuem para se

deslocar de casa ou
do trabalho para

desempenhar suas
atividades

acadêmicas. O auxílio
possui valores
diferenciados

conforme a distância.

Auxílio Creche
Consiste em subvenção

financeira, com
periodicidade de

desembolso mensal,
destinada à/ao estudante
que tenha filha/o em idade
pré-escolar (zero a cinco
anos e onze meses) para
subsidiar as despesas de

pré-escola, creche ou
cuidador, e outras

relacionadas aos cuidados
com a guarda e a

manutenção infantil

 
Bolsa de Apoio à

Permanência

Discente recebe
subvenção financeira
destinada a prover as

condições para a
manutenção das/os

estudantes em situação
de vulnerabilidade

socioeconômica, tendo
como objetivo oferecer a
oportunidade para que

possam dedicar-se à sua
formação acadêmica em

atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

contatos:
assistenciaestudantil@ufsb.edu.br
cadastroproaf@ufsb.edu.br

CAPEPROAF
E D I T A I S Coordenação 

de Apoio à
Permanência

Estudantil

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd


O Auxilio Instalação
consiste em subvenção

financeira, com
periodicidade de

desembolso mensal e por
tempo determinado, em

que a/o estudante
recém-ingressada/o na
UFSB poderá obter um

auxílio, mediante a
assinatura de uma

declaração de
necessidade de mudança
de local de moradia, após

a análise do seu perfil
socioeconômico,

Auxílio Instalação

Auxílio Eventos
Este auxílio possibilita

a participação de
estudantes da UFSB

em eventos nacionais
e internacionais de

diferentes formatos e
áreas.

Auxílio Material
Pedagógico

 O Auxílio Material
Pedagógico consiste

em subvenção
financeira, em parcela

única, destinada à
aquisição de materiais

de consumo para
contribuir com o

desenvolvimento das
atividades

acadêmicas regulares
dos estudantes da

graduação

PROAF/CAPEE D I T A I S

contatos::
assistenciaestudantil@ufsb.edu.br
cadastroproaf@ufsb.edu.br

Coordenação 
de Apoio à

Permanência
Estudantil

Auxílio
Emergencial

 
Concedido em virtude

de um fato recente,
grave, excepcional

e/ou inesperado que
comprometa as
condições de

permanência da/o
estudante de

graduação em situação
de vulnerabilidade e

risco social que
possuam renda familiar
bruta per capita de até

um salário mínimo e
meio, ressalvadas

situações
excepcionais. 

https://ufsb.edu.br/proaf/editais/edital-proaf-21-2021-edital-de-concessao-de-auxilio-material-pedagogico
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/editais/edital-proaf-21-2021-edital-de-concessao-de-auxilio-material-pedagogico


PROAF/CAPE
Coordenação 

de Apoio à
Permanência

Estudantil

Consiste em subvenção
financeira, com

periodicidade de
desembolso mensal,

destinada ao pagamento
de cursos de língua

estrangeira.

Auxílio-idiomas
 

E D I T A I S

Acompanhe
todos os

Editais da
PROAF! 

contatos::
assistenciaestudantil@ufsb.edu.br

cadastroproaf@ufsb.edu.br

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/editais/edital-ari-proaf-01-2021-auxilio-idiomas
https://ufsb.edu.br/proaf/editais/edital-proaf-20-2021-edital-de-concessao-de-auxilio-emergencial-de-apoio-a-inclusao-digital
https://ufsb.edu.br/proaf/editais


CQV
C O O R D E N A Ç Ã O  D E  Q U A L I D A D E  D E  V I D A

E-mail: cqv@ufsb.edu.br

A Coordenação de Qualidade de Vida (CQV)

busca a integração interna da comunidade

discente e desta com a sociedade, por meio da

atenção e apoio as práticas ligadas à promoção

da saúde, acessibilidade, esporte e lazer,

dimensões entendidas como essenciais para

população, em especial a estudantil, público-alvo

dessas políticas na instituição. Direciona suas

atribuições para o desenvolvimento de políticas,

planejamento de ações, produção de editais,

gestão de recursos financeiros e supervisão dos

setores e seções vinculados.

mailto:camilacalhau@ufsb.edu.br


SPSC Seção de Produção de Saúde e Cuidado
Tem como objetivo a articulação da educação e da saúde, 
por meio de ações informativas de prevenção de doenças e 
agravos à saúde que possam comprometer o pleno 
desenvolvimento da vida estudantil.
E-mail: promocaodasaude@ufsb.edu.br

SAI
Tem como objetivo promover o acesso, a permanência e o
suporte à aprendizagem dos  estudantes com deficiência. 

E-mail: sai@ufsb.edu.br

COORDENAÇÃO DE 

QUALIDADE DE 

VIDA
SPSE Seção de Promoção da Saúde  Estudantil

Tem o objetivo de promover ações de promoção à saúde, 
com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida aos 
estudantes. 
E-mail: spse@ufsb.edu.br

CQV

Setor de Acessibilidade e Inclusão

Subseção de Atendimento Educacional Especializado

Tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de recursos
didáticos e pedagógicos que eliminem barreiras no processo
de ensino e aprendizagem.

SAEE

mailto:joeldo@ufsb.edu.br
mailto:sai@ufsb.edu.br
mailto:sepse@ufsb.edu.br


☑ O Auxílio Acessibilidade e Inclusão
consiste em subvenção financeira

destinada à subsidiar a aquisição de
materiais didático-pedagógicos e/ou

prestação de serviços de caráter
didático-pedagógicos adaptados,
tecnologias assistivas e/ou outros

equipamentos necessários ao
desenvolvimento das atividades

acadêmicas regulares das/os
estudantes da graduação com

deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação.

☑ A Bolsa Monitoria Inclusiva
consiste em subvenção
financeira destinada a

estudantes de graduação da
UFSB, que devem acompanhar

e/ou desenvolver atividades
referentes às/aos estudantes

com deficiência e/ou que
possuam necessidades

educacionais específicas.
 

Edital - Bolsa Monitoria
Inclusiva

Edital- Auxílio Acessibilidade
e Inclusão

contato 
sai@ufsb.edu.brr

PROAF
ED ITA IS

Acesse nossa página

CQV/SAI Setor de
 Acessibilidade 

e Inclusão

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/dace/cqv/setor-de-acessibilidade-e-inclusao
mailto:sai@ufsb.edu.br


PROAF
ED ITA IS

Acesse nossa página

CQV/SPSE Seção de
Promoção de

Saúde e Cuidado

☑ O Auxílio Saúde Menstrual
consiste em subvenção
financeira destinado à
subsidiar a aquisição de
insumos de higiene menstrual
(absorventes descartáveis,
coletores menstruais, calcinhas
absorventes, etc.)

Edital de Seleção para Auxílio Saúde Menstrual

Saúde Menst
ru

al
contato 
spse@ufsb.edu.br

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/dace/cqv/setor-de-promocao-a-saude-estudantil
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
mailto:sai@ufsb.edu.br


☑ O edital consiste em subvenção financeira, em
parcela única, destinada a estudantes de graduação
da UFSB, em vulnerabilidade socioeconômica.

Objetivo: planejar e executar uma proposta de
promoção da saúde para ser realizada por meio
presencial ou virtual. Exemplo: criação de vídeos,
entrevistas com profissionais de saúde, sites/blogs,
documentários, clips musicais, seminários on-line,
materiais educativos como cartilhas, guias, catálogos,
manuais.
 
☑ Os temas das propostas deverão estar enquadradas,
obrigatoriamente, em um dos eixos temáticos:
I. Acessibilidade e Inclusão;
II. Atenção à Saúde;
III. Esportes e Lazer.

Edital UFSB: Universidade Promotora de Saúde

PROAF
ED ITA IS

Acesse nossa página

CQV/SPSC Seção de
Produção de

Saúde e Cuidado

contato 
promocaodasaude@ufsb.edu.br

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/dace/cqv/edital-ufsb-universidade-promotora-da-saude
mailto:sai@ufsb.edu.br


Projeto VisivelMENTE 
Saúde Mental

Ação Bem-Estar

Ações objetivam a
divulgação de

informações sobre temas
que estimulem o bem-
estar dos estudantes
durante o percurso

acadêmico.

Ações de combate 
ao Aedes Aegypti

Tem o objetivo de 
promover ação de 

educação e 
capacitação sobre a 

prevenção e combate 
ao mosquito Aedes 

aegypti.

Ações de 
enfrentamento à 

COVID-19
Tem o objetivo de

incentivar a vacinação e
a prevenção da COVID-
19 através da produção

de informações   
 fidedignas, atualizadas

e baseadas em
evidências científicas.

Ação de Nutrição

AÇÕES
PUBL ICAÇÕES CQV/SPSC      SPSE

Tem o objetivo de
estabelecer um canal de
escuta contínua com os

estudantes, e abordar temas
de interesse na área de

saúde mental.

Tem o objetivo de 
estimular a alimentação 

saudável através da 
divulgação de 

informação sobre 
temas escolhidos pelos 

estudantes.

contato 
spse@ufsb.edu.br

Elaboração de 
Materiais 

Educativos
Tem o objetivo de 

difundir 
conhecimento sobre 
temas relacionados 
à qualidade de vida 

estudantil. 

e

Calendário de 
Saúde

Tem o objetivo de 
realizar intervenções 

em datas 
comemorativas da 

saúde.

Dica da Nutri
Tem o objetivo de 

estimular a alimentação 
saudável através da 

divulgação de 
informação sobre 

alimentos disponíveis e 
acessíveis no nosso dia 

a dia.

Receita de 1 
minuto

Tem o objetivo de
estimular a alimentação

saudável através de
divulgação de vídeos com

duração de 1 minuto
contendo receitas com

ingredientes acessíveis e
possíveis de serem

preparadas com utensílios
básicos de cozinha.

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/dace/cqv/setor-de-promocao-a-saude-estudantil/acoes-de-enfrentamento-a-covid-19
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/dace/cqv/setor-de-promocao-a-saude-estudantil/acoes-de-enfrentamento-a-covid-19
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/dace/cqv/setor-de-promocao-a-saude-estudantil/acoes-de-enfrentamento-a-covid-19
mailto:sai@ufsb.edu.br


CPPD
C O O R D E N A Ç Ã O  D E  P O L Í T I C A S  D E
 P R O M O Ç Ã O  D A  D I V E R S I D A D E

Contato: diversidade@ufsb.edu.br

Estabelecer políticas e diretrizes destinadas a criar

uma política institucional de combate às

opressões, preconceitos e desigualdades,

buscando sempre garantir que a vivência na UFSB

seja compatível com a diversidade de sua

população. Buscar garantir à comunidade

universitária o amplo respeito e convívio com as

diferenças diante de questões de gênero, etnia,

raça e orientação sexual. Construir um ambiente

destinado ao combate ao preconceito e a

intolerância, valorizando a liberdade, a

solidariedade, a equidade, a empatia e o respeito

mútuo. Fomentar e consolidar a vivência

integrada da comunidade universitária. 

https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
https://ufsb.edu.br/proaf/proaf/cppd
mailto:dppd.prosis@ufsb.edu.br


Consiste em subvenção
financeira, em parcela única,
destinada a estudantes de

graduação da UFSB, em
vulnerabilidade

socioeconômica, que devem
planejar e executar propostas

de intervenção, como: eventos,
ações e/ou publicações

culturais, promovam os Direitos
Humanos relacionados a raça,

etnia, gênero ou orientação
sexual visando um ambiente

livre de desigualdades,
preconceitos e opressões. 

Lugar de Diversidade
Bolsa de Auxílio à

Permanência - Vivências
Trans

 Consiste em subvenção
financeira destinada a prover as
condições para a manutenção
das/os estudantes em situação

de vulnerabilidade
socioeconômica, tendo como

objetivo oferecer a
oportunidade para que possam
adaptar-se e dedicar-se à sua

formação acadêmica em
atividades de ensino, pesquisa e

extensão.

PROAF/CPPDED ITAL
Coordenação de

Política e Promoção
Diversidade

Contato 
diversidade@ufsb.edu.br

Auxílio à
permanência –

Indígenas e
Quilombolas

 
O Auxílio à Permanência

– Indígenas e
Quilombolas consiste
em auxílio financeiro,
com periodicidade de
desembolso mensal,

destinada a minimizar
as desigualdades

sociais, étnicoraciais e
contribuir para
permanência e
diplomação de
estudantes de

graduação em situação
de vulnerabilidade

social.

https://ufsb.edu.br/proaf/editais/edital-proaf-07-2022-bolsa-de-auxilio-a-permanencia-vivencias-trans
https://ufsb.edu.br/proaf/editais/edital-proaf-06-2022-auxilio-a-permanencia-indigenas-e-quilombolas


@ufsbdiversidade

Instagram da 
Coordenação de Políticas de
Promoção da Diversidade

UFSB/PROAF NAS
REDES SOCIAIS

Facebook 
Oficial da UFSB

@faceufsb

Clique, siga, curta e compartilhe

@ufsb_oficial2

Instagram
Oficial da UFSB

@qualidadedevida.ufsb

Instagram
da Coordenação de
Qualidade de Vida

TV UFSB: Universidade Promotora da Saúde

Youtube
da Coordenação de
Qualidade de Vida

Auditório Virtual UFSB

Youtube
Oficial da UFSB @ufsb_oficial

Twitter
Oficial da UFSB

https://ufsb.edu.br/
https://www.instagram.com/ufsbdiversidade/
https://www.facebook.com/faceufsb/
https://www.instagram.com/ufsb_oficial2/
https://www.instagram.com/qualidadedevida.ufsb/
https://www.instagram.com/qualidadedevida.ufsb/
https://www.instagram.com/qualidadedevida.ufsb/
https://www.youtube.com/c/TVUFSBUniversidadePromotoradaSa%C3%BAde/videos
https://www.youtube.com/c/Audit%C3%B3rioVirtualUFSB
https://twitter.com/ufsb_oficial
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