
Descrição Valor (R$)

Guia de transferência 5,00
Certificado técnico (2a via) 5,00
Trancamento de Matrícula 4,00
Currículo escolar 2,00
Atestado 2,00
Diploma (2a via) 20,00

Histórico escolar (1a via) 4,00

Histórico escolar (2a via) 12,00

Boletim de notas (2a via) 2,00
Matrícula 18,00

Transferência de curso (externa) 20,00
Transferência de curso (interna) 6,00
Atestado de conclusão de curso 10,00
Atestado de matrícula ou conduta escolar ou freqüência 6,00
Trancamento de matrícula 8,00
Currículo escolar 6,00
Histórico escolar (1a via) 8,00
Histórico escolar (2a via) 16,00
Certidões em geral 6,00
Anulação de requerimento 6,00
Programa de disciplina 1,00
Exemplar do Regimento e Estatuto 30,00
Diploma (qualquer via) 30,00
Matrícula graduação 18,00
Matrícula para portadores de diploma NS 24,00
Matrícula aluno ouvinte 24,00

Multa aos usuários, por dia de atraso na devolução de livros e material
bibliográfico

0,50

TABELA I

Para todos os níveis:

Ensino Superior:

Ensino Médio e Técnico:

TAXAS  DE SERVIÇOS ACADÊMICOS

TODAS AS UNIDADES DO CEFET-BA



Campus:  SEDE
Valor (R$)

TV e vídeo 40,00
aparelho de som portátil 15,00
retroprojetor 30,00
projetor de slides 20,00
projetor de multimídia 100,00
caixa amplificadora com microfone 40,00
notebook com acesso a internet 40,00
computador com acesso a internet 30,00

Campus:  UNED-BARREIRAS
Valor (R$)

TV e vídeo 60,00
projetor de slides 30,00
caixa amplificada com microfone 50,00
projetor de multimídia 100,00
projetor de multimídia com gabinete de computador 140,00
projetor de multimídia com notebook 250,00

Campus:  UNED-EUNÁPOLIS
Valor (R$)

TV e vídeo 60,00
TV 30,00
vídeo 30,00
retroprojetor 40,00
projetor de multimídia 150,00

Campus:  UNED-VALENÇA
Valor (R$)

TV e vídeo 30,00
TV 15,00
vídeo 15,00
aparelho de som portátil 45,00
retroprojetor com tela de projeção 30,00
projetor de multimídia 100,00
projetor de multimídia com computador 130,00
computador 30,00
computador com acesso a internet 50,00
projetor de slides 20,00

Descrição
Utilização de equipamentos por período de 04 (quatro) horas

Utilização de equipamentos por período de 04 (quatro) horas

TAXAS  DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TABELA II

Descrição

Descrição

Descrição

Utilização de equipamentos por período de 04 (quatro) horas

Utilização de equipamentos por período de 04 (quatro) horas



Campus:  UNED-VITÓRIA DA CONQUISTA
Valor (R$)

TV e vídeo 30,00
TV 15,00
vídeo 15,00
retroprojetor 25,00
projetor de multimídia 100,00
microcomputador 25,00
impressora matricial 10,00
impressora jato de tinta 15,00

Utilização de equipamentos por período de 04 (quatro) horas
Descrição

TABELA II

TAXAS  DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Local Especificação Valor (R$)

Salão Nobre área de 353,44 m2, com som e 200 cadeiras de braço 300,00

Audiovisual I área de 126,50 m2, com  ar condicionado, TV 37", 
vídeo, quadro imantado e 80 cadeiras de braço fixas  

250,00

Audiovisual II área de 121,60 m2, com ar condicionado,  TV 37", 
vídeo, quadro imantado e 80 cadeiras de braço  

250,00

Sala nº 41 
com ar condicionado, retroprojetor, TV 29", video, 40 
cadeiras e sanitário individual

200,00

Salas de Cursos I e II –                       
5º andar 

com ar condicionado, 30 cadeiras e  uso do elevador 80,00

Sala de aula com  40 carteiras 30,00

Laboratórios de Informática com 10 computadores com acesso a internet 40,00

área de 3080 m2 com até 100 participantes 500,00
a cada excedente de 100 participantes até o limite de 
400

100,00

para servidores do CEFET-BA - até 100 participantes 100,00
para servidores do CEFET-BA - a cada excedente de 
100 participantes até o limite de 400

20,00

quadras poliesportivas 100,00
para servidores do CEFET-BA 50,00

Local Especificação Valor (R$)

Auditório área de 333,94 m2, 250 cadeiras, palco, camarins e 
sala de projeção

120,00

Galpão do canteiro de obras área de 293,46m2, coberta 150,00
Laboratório de Informática I com 13 equipamentos 100,00
Laboratório de Informática II com 30 equipamentos 200,00
Salão de reuniões 1 área de 92,80 m2, com 35 cadeiras, climatizado, 

quadro e tela de projeção
100,00

Salão de reuniões 2 área de 110,00 m2, com 40 cadeiras, climatizado, 
quadro e  tela de projeção

120,00

Sala de video com climatização, TV 29", vídeo e 50 cadeiras 100,00
Sala de aula com 40 carteiras 20,00
Salão do recreio área de 180,10 m2 com laterais abertas e cobertura 60,00

Utilização por hora

Campus:  UNED-BARREIRAS

Utilização por período de 4 (quatro) horas  

Os valores serão acrescidos em:                                                                                                                                                               
10% (dez por cento) quando a utilização ocorrer no turno noturno;                                                                                          
50% (cinqüenta por cento) quando a utilização ocorrer nos dias de sábados, domingos e feriados

TABELA III

TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Campus:  SEDE

Quadras externas

Utilização das 8:00 às 18:00 horas ou das 18:00 às 22:00 horas 

Utilização das 8:00 às 12:00 horas ou das 14:00 às 18:00 horas ou das 18:00 às 22:00 horas 

Os valores serão acrescidos em:                                                                                                                  
10% (dez por cento) quando a utilização ocorrer no turno noturno;                                                       
50% (cinqüenta por cento) quando a utilização ocorrer nos dias de sábados, domingos e feriados

Ginásio coberto 



               TABELA III

Local Especificação Valor (R$)

Salas grande (F1/F2/F3) com 80 carteiras 60,00
Galpão (GII) área coberta, sem mobiliário ou equipamento 80,00
Recreio área coberta em frente a cantina 60,00
Sala de aula com 40 carteiras 30,00
Refeitório salão contendo balcões térmicos (frios e gelados) 80,00
Cozinha com fogão industrial, exaustor, sem GLP 80,00
Quadra poliesportiva* utilização para 2 (duas) equipes com  até 15 atletas 

cada, nas modalidades basquete, futsal e voleiball, 
sem bolas

80,00

Vestiário para uso de até 15 (quinze) atletas por equipe 40,00

TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Campus:  UNED-VALENÇA

Utilização por período de 4 (quatro) horas                                                                         das 8:00 
às 12:00 horas ou das 14:00 às 18:00 horas ou das 18:00 às 22:00 horas

* não disponível no turno noturno



Local Valor (R$)
das 8:00 às 18:00 horas 280,00     
das 19:00 às 22:00 horas 100,00     

hora excedente 30,00
das 8:00 às 18:00 horas 50,00       
das 19:00 às 22:00 horas 30,00       
das 8:00 às 18:00 horas 120,00     

por hora noturna 40,00       
hora excedente 15,00       

das 8:00 às 18:00 horas 30,00       
das 19:00 às 22:00 horas 20,00       

por hora, no período diurno 20,00       
por hora, no período noturno 30,00       

Local Valor (R$)
das 8:00 às 18:00 horas 200,00     
das 19:00 às 22:00 horas 90,00       

hora excedente 15,00
das 8:00 às 18:00 horas 45,00       
das 19:00 às 22:00 horas 25,00       
das 8:00 às 18:00 horas 120,00     

por hora noturna p/ eventos sociais 30,00       
hora excedente 15,00       

por hora noturna p/eventos 
c/bilheteria

60,00       

hora excedente 30,00       
das 8:00 às 18:00 horas 120,00     

por hora noturna p/ eventos sociais 30,00       
hora excedente 15,00

das 8:00 às 18:00 horas 30,00       
das 19:00 às 22:00 horas 20,00       

por hora, no período diurno 20,00       
por hora, no período noturno 30,00       

das 8:00 às 18:00 horas 20,00       
das 19:00 às 22:00 horas 15,00       

TABELA III

TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Auditório com 220 poltronas, mesa de 
conferência com 06 lugares e 
som instalado 

Campus:  UNED-EUNÁPOLIS
Especificação

Sala de aula com 40 carteiras

Quadra de esportes

Audiovisual com TV, vídeo, tela de 
projeção e 40 carteiras 

Recreio área coberta com refeitório, 
sem móveis

Campus:  UNED- VITÓRIA DA CONQUISTA 
Especificação

Auditório com 220 poltronas, mesa de 
conferência com 06 lugares, 
com som instalado 

Audiovisual com tela de projeção e 40 
poltronas 

Recreio área coberta com refeitório, 
sem móveis

Salão do canteiro de 
obras

Sala para 
Coordenação

com mesa de reunião, uma 
escrivaninha c/ cadeira

Sala de aula com 40 carteiras, com tela 
para projeção

Quadra de esportes


