
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 
Terreiro de Jesus s/n - Prédio da Faculdade de Medicina da Bahia 

40026-010 Salvador-BA Tel: 71 32835530 Fax: 71 32835534 
www.mae.ufba.br - E-mail: mae@ufba.br

Regulamento de pesquisa ao acervo 

1) A solicitação para realizar pesquisa no acervo MAE deverá ser feita ao MAE, no prazo de15
(quinze) a 30 (trinta), dias úteis, de antecedência. Este agendamento deve ser solicitado através
do e-mail mae@ufba.br. 

2) A requisição deve ser formal via ofício, especificando todos os dados da pesquisa (nome do
projeto, do que se trata, material a ser pesquisado, período, objetivo do acesso a esse material
identificado detalhadamente, para separação dos artefatos e agendamento). 

3)  O  acesso  as  informações  e  aos  objetos  para  desenvolvimento  de  coleta  de  dados  e
investigação é realizada na Sala de pesquisa do Museu de Arqueologia e Etnologia. 

4) Sob nenhuma hipótese será permitido a retirada de qualquer artefato do acervo do
museu  das  instalações  da  instituição.  O  acesso  é  restrito  às  dependências  do
MAE/FFCH/UFBA.

5) A pesquisa conta com a assessoria de um(a) funcionário(a) da instituição.

6) Os dias agendados para a pesquisa devem ser rigorosamente cumpridos. O horário disponível
para a realização da pesquisa é de 9h-12h e de 13h-16h. 

7)  O MAE/FFCH/UFBA não se responsabiliza  por  objetos  perdidos ou esquecidos  nas suas
dependências; 

8) Não é permitido consumir alimentos e bebidas nas dependências do Setor de Pesquisa. 

9) Ao iniciar a pesquisa o(a) pesquisador(a) receberá um formulário para preenchimento
referente ao uso de informações e imagens.

10)  O MAE/FFCH/UFBA é um espaço de pesquisa e difusão de conhecimento nas áreas de
Arqueologia, Etnologia indígena e Museologia, por isso, está empenhada pelo acolhimento de
funcionário(a)s, visitantes e pesquisadore(a)s, visando o bom desempenho e qualidade de suas
atividades.  Portanto,  requisitamos a colaboração de todos os indivíduos que fazem uso deste
espaço.
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