UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA
EDITAL INTERNO Nº 02/2022 – DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA

SELEÇÃO DE MONITORIA

A Chefe do Departamento de Ciências da Bioquímica e Biofísica, do Instituto de Ciências da Saúde, da
Universidade Federal da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Resolução CAE
Nº 05/2021 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA, torna público, que estarão abertas as inscrições
para o processo de seleção para monitoria voluntária e com bolsa para o semestre 2022.2 do Departamento
de Bioquímica e Biofísica, em acordo com o EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 002/2022 - Programa de Monitoria
2022.2 e mediante as normas e condições contidas neste Edital Interno, publicado no Instituto de Ciências da
Saúde.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 Disciplinas, Professores Responsáveis, Número de vagas, Pré-Requisitos, Inscrição e Seleção:
1.1.1. ICS002 - Biofísica II
•

Professor Coordenador: VILMA GOMES BARRETO DE MELO

•

Vagas: 01 vaga de monitoria Bolsista e 01 vaga de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado a disciplina ICS002 – Biofísica II, de preferência que esteja no terceiro
semestre, mas também podem se inscrever do segundo semestre

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para os e-mails: nivilma@hotmail.com; vilmaba@ufba.br

•

Tipo de seleção: Prova escrita, entrevista e análise curricular, a ser realizada na modalidade presencial,
no dia 09/08/2022, às 13:00 horas, no seguinte endereço: Laboratório de Biofísica, Sala 411 – 4º
andar, ICS/UFBA.

1.1.2. ICS050 - Bioquímica I
•

Professor Coordenador: ELISANGELA DE JESUS CAMPOS

•

Professores Participantes: ANA RITA SOKOLONSKI ANTÓN e DANILO BARRAL DE ARAÚJO

•

Vagas: 01 vaga de monitoria Bolsista e 02 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Poderão se candidatar à monitoria alunos do Curso da Graduação em Odontologia que
já tenham cursado com aprovação a disciplina ICS050 - Bioquímica I

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: lbo@ufba.br

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade presencial através de entrevista e prova específica,
após a leitura crítica de um artigo científico no dia 10/08/2022, às 09:00 horas, no seguinte endereço:
Laboratório de Bioquímica Oral, sala 413 – 4º andar, ICS/UFBA.
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1.1.3. ICS052 - Bioquímica para Enfermagem
•

Professor Coordenador: JOANA PAIXÃO MONTEIRO CUNHA

•

Vagas: 01 vaga de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado com aprovação a disciplina ICS052 – Bioquímica para Enfermagem ou
outra disciplina de bioquímica com carga horária de aulas práticas

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: joanapmonteiro@hotmail.com

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade presencial, no dia 09/08/2022, às 11:00 horas, no
seguinte endereço: Núcleo de Bioinformática, Sala 504 – 5º andar, ICS/UFBA.

1.1.4. ICS055 – Bioquímica Veterinária I
•

Professor Coordenador: MAX JOSÉ PIMENTA LIMA

•

Vagas: 01 vaga de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter sido aprovado com média 7,0 no componente ICS055 – Bioquímica Veterinária I

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: maxjpl@hotmail.com

•

Tipo de seleção: Seleção será realizada na modalidade online no dia 09/08/2022, às 08:00 horas, no
seguinte endereço: https://meet.google.com/hwk-devb-zqw

1.1.5. ICS056 – Bioquímica Veterinária II
•

Professor Coordenador: CÁTIA SUSE DE OLIVEIRA RIBEIRO

•

Professor Participante: SILVIA LIMA COSTA

•

Vagas: 02 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado com aprovação a disciplina ICS056 – Bioquímica Veterinária II

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: susefas@gmail.com

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online, prova escrita e entrevista, no dia 10/08/2022,
às 17:00 horas, no seguinte endereço: https://meet.google.com/zmy-ghqb-qjg

1.1.6. ICS066 – Biofísica IV
•

Professor Coordenador: VITOR ANTONIO FORTUNA

•

Vagas: 02 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado previamente e ser aprovado na disciplina ICS066 – Biofísica IV, com
rendimento superior a 7.0

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para os e-mails: vfort@ufba.br; vitor.fortuna71@gmail.com

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online(entrevista), no dia 09/08/2022, a partir das 14:00
horas, no seguinte endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/vitor-antonio-fortuna
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1.1.7. ICS067- Bioquímica Aplicada à Nutrição I
•

Professor Coordenador: RAVENA PEREIRA DO NASCIMENTO

•

Vagas: 02 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado, com aprovação, a disciplina ICS067 -Bioquímica Aplicada à Nutrição

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: ravenanascimento@ufba.br

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online, no dia 08/08/2022, às 15:00 horas, no seguinte
endereço: http://meet.google.com/fwt-raeq-mei

1.1.8. ICS071 - Bioquímica Metabólica para Farmácia
•

Professor Coordenador: LUZIMAR GONZAGA FERNANDEZ

•

Vagas: 03 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado com aprovação na disciplina ICS071 - Bioquímica Metabólica para Farmácia

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para os e-mails: luzimargonzaga@gmail.com, luzimar@ufba.br

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online e ocrrerá no período compreendido entre
08/08/2022 a 10/08/2022. O link, data e horário da seleção será divulgado após inscrição.

1.1.9. ICS076 - Biofísica V Aplicada a Fonoaudiologia
•

Professor Coordenador: MÁRCIA BARBOSA DA SILVA

•

Vagas: 03 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Aprovação neste componente curricular (ICS076 – Biofísica V Aplicada a Fonoaudiologia)

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: marciasilva25j@yahoo.com.br

•

Tipo de seleção: Prova de conhecimentos específicos, entrevista e análise de currículo etc, a ser
realizada na modalidade online no dia 09/08/2022, às 08:00 horas, no seguinte endereço:
https://meet.google.com/ctc-vxor-zcn

1.1.10. ICSA13 – Bioquímica
•

Professor Coordenador: DANIELE TAKAHASHI BERNAL

•

Vagas: 03 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado, com aprovação, a disciplina ICSA13 - Bioquímica

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: daniele.takahashi@ufba.br

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online no dia 08/08/2022, às 15:00 horas, no seguinte
endereço: https://meet.google.com/sfw-dnee-upq
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1.1.11. ICSA30 - Biotecnologia Vegetal
•

Professor Coordenador: MARTA BRUNO LOUREIRO

•

Vagas: 02 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado e sido aprovado na disciplina ICSA30 – Biotecnologia Vegetal

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: brunoloureiro70@gmail.com

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online, prova de conhecimentos: no dia 08/08/2022, a
prova ficará disponível das 08:00 às 18:00 horas (moodle); Entrevista: no dia 09/08/2022 (google
meet). Os links para a prova e a entrevista serão encaminhados para os candidatos por e-mail.

1.1.12. ICSB61 - Bioquímica Aplicada à Fisioterapia
•

Professor Coordenador: ISABELA CERQUEIRA BARRETO

•

Vagas: 02 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: O candidato deve ter sido aprovado na disciplina ICSB61- Bioquímica Aplicada à
Fisioterapia

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: isabela.barreto@ufba.br

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online no dia 09/08/2022, às 09:30 horas, no seguinte
endereço: https://meet.google.com/cyd-nytt-aur

1.1.13. ICSB84 - Biofísica Aplicada a Fisioterapia
•

Professor Coordenador: CLARISSA DE SAMPAIO SCHITINE

•

Vagas: 02 vagas de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado a disciplina ICSB84 – Biofísica Aplicada a Fisioterapia

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: clarissa.schitine@ufba.br

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online, nos dias 09/08/2022 e 10/08/2022, das 07:00
às 09:00 horas, no seguinte endereço: https://meet.google.com/pbe-ysaj-ypn

1.1.14. ICSC36 - Bioquímica e Fisiologia Molecular Vegetal
•

Professor Coordenador: MARTA BRUNO LOUREIRO

•

Vagas: 01 vaga de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado e sido aprovado na disciplina ICSC36 – Bioquímica e Fisiologia Molecular
Vegetal

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: brunoloureiro70@gmail.com

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online, prova de conhecimentos: no dia 08/08/2022, a
prova ficará disponível das 08:00 às 18:00 horas (moodle); Entrevista: no dia 09/08/2022 (google
meet). Os links para a prova e a entrevista serão encaminhados para os candidatos por e-mail.
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1.1.15. ICSG02 - Bioquímica Médica I
•

Professor Coordenador: MARIA DE FÁTIMA DIAS COSTA

•

Vagas: 01 vaga de monitoria Bolsista e 01 vaga de monitoria Voluntário

•

Pré-Requisitos: Ter cursado e sido aprovado na disciplina ICSG02 – Bioquímica Médica I

•

Inscrição: Enviar o formulário de inscrição junto com os documentos necessários estabelecidos no edital
para o e-mail: fatima@ufba.br

•

Tipo de seleção: A seleção será na modalidade online, entrevista, no dia 08/08/2022, às 14:00 horas,
atrvés de link a ser enviado a cada candidato, por e-mail.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 29/07/2022 a 04/08/2022 através dos e-mails dos professores

coordenadores das disciplinas, vide item 1.1 deste edital.
2.2. Para inscrição na Monitoria Bolsista deve ser entregue o Formulário de Inscrição de Monitor Bolsista

(Anexo III), disponível no site da PROGRAD “https://prograd.ufba.br/programa-de-monitoria”.
2.3. Para inscrição na Monitoria Voluntária deve ser entregue o Formulário de Inscrição de Monitor Voluntário

(Anexo IV), disponível no site da PROGRAD “https://prograd.ufba.br/programa-de-monitoria”.
2.4. O candidato deverá enviar arquivo único no formato PDF contendo as digitalizações dos seguintes

documentos:
a) Formulário correspondente à inscrição: Formulário de Monitor Bolsista ( Anexo III) ou Formulário de Monitor

Voluntário (Anexo IV), preenchido e assinado;
b) Histórico Escolar simples, impresso em PDF, da plataforma SIAC;
c) Cópia da Carteira de Identidade atualizada com CPF ou documento equivalente (Cédula de Identidade

expedida pelo Órgão ou Conselho de Classe como CRM,OAB,CREA, CRP, etc; CNH - Carteira Nacional
de Habilitação - válida ou vencida /com foto).

3. DOS REQUISITOS

3.1 Os requisitos para a inscrição do candidato no processo seletivo são:
I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA;
II. Ter cursado, com aprovação, ou ter obetido dispensa do componente curricular ou equivalente ao qual

se vincula o projeto.

4. DA SELEÇÃO

4.1 A seleção ocorrerá conforme descrito em cada disciplina com oferta de vaga de monitoria, de acordo com
o item 1.1.
4.2. Será levada em consideração, para efeito de classificação, a média dos itens descritos no item 1.1.
4.3. A prova de conhecimentos específicos é obrigatória para todos os processos seletivos.
4.4. Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate:
I. Coeficiente de Rendimento Escolar;
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II. A média obtida no componente curricular objeto da seleção ou componente curricular equivalente;
III. Quantidade de semestres cursados.
4.5. Serão reprovados os candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 na prova de conhecimentos

específicos.

5. DO RESULTADO

5.1. O resultado

será

divulgado

no

dia

12/08/2022,

no

seguinte

endereço eletrônico:

http://www.ics.ufba.br/
6. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

6.1 São atribuições do monitor:
I. Participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o(s) professor(es) responsável(eis);
II. Auxiliar o professor na realização dos trabalhos práticos e experimentais, na preparação de material

didático e em atividades de classe e/ou laboratório;
III. Desenvolver as atividades descritas no projeto da disciplina ao qual se inscreveu.
7. DOS IMPEDIMENTOS DO MONITOR

7.1 São impedimentos do monitor:
I. É vedado ao monitor, substituir o docente em qualquer situação que envolva a preparação, ministração e/ou
avaliação de atividades didático – acadêmicas, bem como o exercício de qualquer atividade
administrativa.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO MONITOR

8.1 São obrigações do monitor:
I. Cumprir as atividades do plano de trabalho constante do Projeto de Monitoria ao qual está vinculado, assim

como a carga horária de 12 horas semanais;
II. Interagir com professores e estudantes, visando apoiar os discentes matriculados no componente curricular

de modo a potencializar o processo de ensino – aprendizagem;
III. Apresentar ao professor orientador o relatório final de suas atividades.

8.2 As atividades de monitoria terão início em 15 de agosto de 2022 e término em 14 de dezembro de 2022.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O relatório final do projeto de monitoria, juntamente com o relatório de atividades do monitor, com anuência
do Departamento ou instância equivalente, deverá ser aprovado pela Congregação da Unidade
Universitária e encaminhado à PROGRAD em até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do
período letivo relativo ao projeto
9.2 . Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Bioquímica e Biofísica do Instituto de Ciências
da Saúde e, em grau de recurso, pela Congregação da respectiva Unidade de Ensino.

Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Vale do Canela – Salvador / Bahia CEP: 40110-100
Tel.: (71) 3283-8914 - Fax.: (71) 3283-8894 E-mail: depbiofuncao@ufba.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA

Salvador, 29 de julho de 2022.

Profa. Dra. Simone Garcia Macambira
Chefe do Departamento de Bioquímica e Biofísica
Instituto de Ciências da Saúde/UFBA
E-mail: depbiofuncao@ufba.br
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE MONITOR VOLUNTÁRIO – modelo preenchido
1. DADOS DA MONITORIA
1.1 Unidade Universitária: Instituto de Ciências da Saúde
1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Departamento de Bioquímica e Biofísica
1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ICS058 – Bioquímica Médica I
1.4 Professor(a) responsável pelo projeto: Barbara de Castro Pimentel Figueiredo
1.5 Professor(a) orientador(a): Barbara de Castro Pimentel Figueiredo e Maria de Fátima Dias Costa
1.6 Período pretendido para atuação do(a) monitor(a):
Início
07/03/2022
Término
09/07/2022
2. DADOS DO(A) MONITOR(A)
2.1 Nome Completo: Fulano de Tal
2.2 Nome Social (se houver): não há
2.3 CPF: 000.000.000-00
2.4 RG: 000000000
2.5 Matrícula: xxxxxxxxx
2.6 Data de Nascimento: __xx_ /__xx_/__xxxx_
2.7 Gênero: Feminino ( ) Masculino ( x ) Outro ( ):
2.8 Endereço residencial completo: Rua/Avenida/Travessa XXXX, nº xxx, Edf/Casa XXX, Apt/Lote xxxx
Bairro: Canela
CEP: xx.xxx.xxx
Cidade: Salvador
Estado: Bahia
2.9 Tel. Fixo: (71) 1234-5678
2.10 Celular: (71) 91234-5678
2.11 E-mail: fulanodetal@gmail.com
3. DECLARAÇÃO DO(A) MONITOR(A)
3.1 Declara ter cursado com aprovação o componente curricular do qual será monitor(a): Sim ( x ) Não (
)
3.2 Em caso negativo no item anterior, declara ter cursado com aprovação componente curricular equivalente ao
qual será monitor(a): Sim (
)
3.2.1 Informar o código e o nome do componente curricular equivalente:
__________colocar imagem da assinatura______
Assinatura do(a) Monitor(a)
Responsável

____________________________________
Assinatura do(a) P rofessor(a)

TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR VOLUNTÁRIO
Através do presente instrumento, eu, ______________Fulano de Tal_______________, declaro ter ciência das
obrigações inerentes à qualidade de Monitor(a) Voluntário(a) do Programa de Monitoria da Universidade
Federal Bahia e comprometo-me a:
1. Conhecer e respeitar o regulamento das atividades de monitoria (Resolução nº 05/2021 do CAE) e normas
definidas no EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 001/2022;
1. Cumprir com dedicação as atividades propostas no projeto de monitoria;
2. Dispor de 12 (doze) horas semanais para atuar nas atividades de monitoria;
3. Ter cursado com aprovação o componente curricular ou equivalente ao qual se vincula a atividade de
monitoria;
4. Participar das atividades gerais propostas pelo Programa de Monitoria.
Estou ciente que a inobservância dos requisitos citados acima implicará o cancelamento do meu vínculo com o
Programa de Monitoria e o indeferimento da certificação.

_Salvador_/_21__/_02__/__2022 _______________colocar imagem da assinatura________________
Local
Data
Assinatura
do(a) Monitor(a)
ATENÇÃO: Informações incorretas ou incompletas inviabilizarão a realização do cadastro. Qualquer dúvida,
procure informações junto ao professor ou órgão responsável pelo projeto.
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE MONITOR BOLSISTA - modelo preenchido
5. DADOS DA MONITORIA
1.1 Unidade Universitária: Instituto de Ciências da Saúde
1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Departamento de Bioquímica e Biofísica
1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ICS058 – Bioquímica Médica I
1.4 Professor(a) responsável pelo projeto: Barbara de Castro Pimentel Figueiredo
1.5 Professor(a) orientador(a): Barbara de Castro Pimentel Figueiredo e Maria de Fátima Dias Costa
1.6 Período pretendido para atuação do(a) monitor(a): Início
07/03/2022
Término
09/07/2022
2. DADOS DO(A) MONITOR(A)
2.1 Nome Completo: Fulano de Tal
2.2 Nome Social (se houver): não há
2.3 CPF: 000.000.000-00
2.4 RG: 000000000
2.5 Matrícula: xxxxxxxxx
2.6 Data de Nascimento: __xx_
2.7 Gênero: Feminino ( ) Masculino ( x ) Outro ( ):
/__xx_/__xxxx_
2.8 Endereço residencial completo: Rua/Avenida/Travessa XXXX, nº xxx, Edf/Casa XXX, Apt/Lote xxxx
Bairro: Canela
CEP: xx.xxx.xxx
Cidade: Salvador
Estado: Bahia
2.9 Tel. Fixo: (71) 1234-5678
2.10 Celular: (71) 91234-5678
2.11 E-mail: fulanodetal@gmail.com
3. DADOS BANCÁRIOS DO(A) MONITOR(A)
3.1. Banco: Inter
3.2. Agência: 0001
3.3. Conta: xxxxxxxx-x
Obs: O(A) monitor(a) deve ser titular da conta corrente. Não pode ser poupança e nem conta conjunta. Os
dígitos verificadores da Agência e Conta devem ser informados. Bancos digitais são aceitos.
4. DECLARAÇÃO DO(A) MONITOR(A)
4.1 Declara ter cursado com aprovação o componente curricular do qual será monitor(a): Sim ( x ) Não (
)
4.2 Em caso negativo no item anterior, declara ter cursado com aprovação componente curricular equivalente ao qual
será monitor(a): Sim (
)
4.2.1 Informar o código e o nome do componente curricular equivalente:
_______ colocar imagem da assinatura ______
Assinatura do(a) Monitor(a)
Responsável

____________________________________
Assinatura do(a) P rofessor(a)

TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR BOLSISTA
Através do presente instrumento, eu, _______________ Fulano de Tal__________, declaro ter ciência das obrigações
inerentes à qualidade de Monitor(a) Bolsista do Programa de Monitoria da Universidade Federal Bahia e
comprometo-me a:
1. Conhecer e respeitar o regulamento das atividades de monitoria (Resolução nº 05/2021 do CAE) e normas
definidas no EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 001/2022;
2. Cumprir com dedicação as atividades propostas no projeto de monitoria;
3. Dispor de 12 (doze) horas semanais para atuar nas atividades de monitoria;
4. Ter cursado com aprovação o componente curricular ou equivalente ao qual se vincula o projeto de monitoria;
5. Participar das atividades gerais propostas pelo Programa de Monitoria.
Estou ciente que a inobservância dos requisitos citados acima implicará o cancelamento do meu vínculo com o
Programa de Monitoria e o indeferimento da certificação.
_Salvador_/_21__/_02__/__2022_ _______________ colocar imagem da assinatura ____________
Local
Data
Assinatura do(a)
Monitor(a)
ATENÇÃO: Informações incorretas ou incompletas inviabilizarão a realização do cadastro. Qualquer dúvida,
procure informações junto ao professor ou órgão responsável pelo projeto.

Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Vale do Canela – Salvador / Bahia CEP: 40110-100
Tel.: (71) 3283-8914 - Fax.: (71) 3283-8894 E-mail: depbiofuncao@ufba.br

