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UFBA Card 
O Que Você Precisa Saber 

 
1. O que é o UFBA Card? 

O UFBA Card é um cartão inteligente (smart card) de identificação das pessoas que 
frequentam nossa Universidade. 

2. A quem se destina o UFBA Card? 
O UFBA Card destina-se a professores, técnico-administrativos, estudantes, pesquisadores, 
estagiários, bolsistas de projetos, residentes, visitantes e terceirizados. 

3. O uso do UFBA Card é obrigatório?  

Não. No entanto, o seu uso tornará mais ágil a utilização de serviços como, por exemplo, 
nos Restaurantes Universitários (RUs) e Bibliotecas. 

4. Quanto terei que pagar para obter o UFBA Card?  

A primeira via do cartão é oferecida gratuitamente pela UFBA. 
Oportunamente serão informados os procedimentos para emissão de segunda via, bem 
como o valor a ser pago. 

5. Já posso solicitar o UFBA Card? 
Neste 1º momento, em 2018.2, podem solicitar o UFBA Card: 
ü Docentes ativos; 
ü Técnico-Administrativos ativos; 
ü Estudantes de graduação e pós-graduação stricto-sensu (Mestrado e Doutorado). 

Paulatinamente, a partir do semestre 2019.1, poderão solicitar: 
ü Os servidores (docentes e técnico-administrativos) aposentados; 
ü Profissionais com vínculos temporários (professores substitutos, professores visitantes, 

pesquisadores e algumas categorias de terceirizados); 
ü Estudantes com vínculo temporário (Especialização latu sensu, aluno especial, aluno de 

extensão). 

6. Como faço para solicitar o UFBA Card? 
Acesse o endereço www.ufbacard.ufba.br, clique em "Solicite seu cartão", anexe uma foto 
digital 3 x 4 atual (fundo branco) e valide os dados a serem impressos no cartão. 

7. Como faço para corrigir os dados que estejam errados no UFBA Card? 
De posse de documento que comprove a correção a ser feita, dirija-se: 

ü se SERVIDOR, docente ou técnico-administrativo, à Central de Atendimento da 
PRODEP. 

ü se ESTUDANTE, ao seu Colegiado de Curso que fará os devidos encaminhamentos à 
SUPAC. 

8. Como faço para mudar o nome a ser exibido na parte da frente do UFBA Card? 

Como padrão o UFBA Card exibe o primeiro nome e o último sobrenome. Caso deseje 
alterar para uma variação em torno do nome e sobrenome: 
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ü dirija-se à sua Unidade/Órgão e solicite a 
alteração ao servidor responsável pelo UFBA Card. 

 
9. Onde o cartão será entregue? 

Na sua Unidade/Órgão, junto ao servidor responsável pelo UFBA Card.  

 
10. Quando o cartão será entregue? 

Você será avisado para ir recebê-lo. Você pode acompanhar esse status pelo sistema de 
submissão de fotos na Web. Na tela de submissão, há um campo que informa o status 
atual da confeção do cartão.  

11. O cartão tem prazo de validade?  
Não. Entretanto, quando você se desligar definitivamente da Universidade ele será 
desativado.  

12. O cartão será necessário para empréstimo de livros e acesso aos RUs?  
Não. Contudo a sua utilização tornará o acesso a esses serviços mais ágil e rápido. 

13. O cartão pode ser usado como carteira de estudante?  
Não. A carteira de estudante tem legislação específica para a sua emissão.  

14. O cartão pode ser usado fora da UFBA como instrumento de identificação?  
Sim. Ele contém dados de identificação suficientes para atestar a identidade do seu 
portador. Além disso, haverá um endereço que poderá ser consultado na Web por 
qualquer entidade externa para verificar se foi emitido pela UFBA e qual o status atual do 
usuário. 

15. O cartão servirá para controle de frequência de servidores nas Unidades/Órgãos? 
Não. Ele não tem essa funcionalidade associada.  

16. O cartão servirá para controlar o acesso ao campus da UFBA e/ou às suas 
Unidades/Órgãos? 

Não. As Unidades/Órgãos, quando o UFBA Card estiver totalmente implantado, poderão 
optar por usá-lo para facilitar o monitoramento do acesso, por exemplo, a espaços de 
laboratórios e salas especiais. 

17. Os dados do UFBA Card serão acessados por outras pessoas?  
A confecção do UFBA Card obedecerá à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Nova Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais) e suas informações estarão seguras nas bases de 
dados da UFBA. Tendo interesse, ver em www.ufbacard.ufba.br  para saber mais detalhes 
sobre a segurança técnica. 


