
Esse tutorial tem a finalidade de auxiliar os usuários a acessarem a base de dados vlex. 

A vlex é uma base de dados da área jurídica que está disponível para a comunidade da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), nela você tem acesso a diversos tipos de fontes de informação em Direito.

Para ter acesso a base fora do ambiente UFBA é necessário fazer login através do e-mail UFBA.

Existem duas maneiras de acessar a base de dados Vlex. Observe aquela que mais se adequa a sua realidade. 

Sumário: 

Passo a passo 1 : Login através da localização da sua instituição
Passo a passo 2: Login através do gmail UFBA.
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Passo a passo 1: Login através da localização da 
sua instituição

 
1. Acesse o site: https://login.vlex.com/
 
Clique em: “Your institution”
 



2. Pesquise pelo seu e-mail UFBA ou pela instituição Universidade Federal da Bahia. Observe as imagens. 

OU



3. Após a pesquisa e seleção da instituição, o 

s istema da  vlex  irá  redire c ionar   para  a 

autenticação da “rede café”. Faça o seu login e 

senha UFBA.



4. Clique em “eu li os termos de uso” e depois em aceitar. 



5.  “Selecione uma duração para a liberação 

de informações” e depois em “aceitar”. 



6. Pronto! Sua conta foi criada, faça as devidas edições no cadastro de informações pessoais e 

aproveite tudo que a base pode oferecer em informação jurídica.  



Passo a passo 2: Login através do gmail 
UFBA.

 
1. Acesse o site: https://login.vlex.com/
 
Clique no: “G” do símbolo do Google. 
 



 2. Digite seu gmail UFBA. 

Exemplo: jose@ufba.br 



 
3. Selecione “Uma conta pertecente a ufba.br”



4. Após a seleção de  “Uma conta pertecente a 

ufba.br” o sistema da vlex irá redirecionar  para 

a autenticação da “rede café”. Faça o seu login e 

senha UFBA.



5. Clique em “eu li os termos de uso” e depois em aceitar. 



6.  “Selecione uma duração para a liberação 

de informações”  e depois em “aceitar”. 



7. Pronto! Sua conta foi criada, faça as devidas edições no cadastro de informações pessoais. E aproveite 
tudo que a base pode oferecer em informação jurídica. 
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