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GUIA DO BIXO CALOURO 

EBA UFBA 2015

PASSEI!!! E AGORA???

Antes de mais nada, olá, bixos (ou melhor, calouros)! Tudo bem? 

A gente sabe que a luta pra passar foi grande (ou não) e que 

vocês devem estar felizes que nem pinto no lixo por terem che-

gado aqui! A gente também sabe que a espera pro 1º dia de aula 

teve aquela ansiedade boa! E o fetiche de vocês é desenhar? 

Ah, não digam! Enfim, agora que vocês estão na Escola de Be-

las Artes da Universidade Federal da Bahia, as perguntas devem 

ser muitas: “O que eu faço?”, “Pra onde vou?”, “Com quem eu 

falo?”. Primeira coisa: relaxem! É pra tentar responder essas e 

outras perguntas que vocês estão lendo esse guia. Muito mais 

que papel com tinta impressa, isso é uma espécie de manual 

de sobrevivência no universo ao qual vocês acabam de se inte-

grar. Leiam com calma e atenção e nem se atrevam a enterrá-lo 

na primeira lixeira que encontrarem: em algum momento isso 

pode salvar suas vidas. Se vocês tiverem alguma dúvida mes-

mo após terem lido o guia, problema de vocês! Brincadeira: não 

hesitem em procurar seus veteranos e as pessoas da EBA UFBA 

(professores, servidores, colegas, ou quem vocês preferirem). 



A gente vai se conhecendo aos pouquinhos e ajudando vocês na 

medida do possível.

  Aproveitamos pra convidá-los por livre e espontânea pres-

são a participar da Caloureba, evento que visa integrá-los à EBA 

através de uma série de atividades acadêmicas (ou não). Como 

sabemos que vocês são bons calouros, tratem de dar uma olha-

dinha na programação no final do guia pra se jogarem com tudo 

nesses três dias feitos pra vocês! Ou preferem arcar com as con-

sequências da eventual ausência de vocês (entenda-se “trote”)? 

Brincadeira de novo! Vão se acostumando porque a zueira não 

tem limites!

  Enfim - e só pra não dizerem que somos ruins - parabéns 

pela aprovação e sejam muito bem-vindos ao inferno à vossa 

segunda casa pelos próximos anos (ou séculos, vai depender de 

vocês): a Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia! 

Vocês merecem!
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ONDE ESTÁ O WALLY: MAPA DA EBA UFBA

Pra começar, situem-se no novo ambiente de vocês. Nossa fa-

culdade não é das maiores e isso vai facilitar bastante a orien-

tação de vocês dentro da EBA. De qualquer forma, é importante 

que vocês saibam desde já qual é o galho de cada macaco, pois 

em alguns momentos (e poderão ser muitos) surgirão as velhas 

perguntas do tipo “Onde fica a sala tal?” ou “Onde é o Colegia-

do?”. Pensando nisso, orientem-se pelo mapinha esquemático 

na página seguinte.

  Importante: a gente tá dando as coordenadas da EBA. A ce-

reja do bolo é que vocês não estudarão só nesse microcosmo: 

a UFBA inteira será desbravada por vocês, calouros! Já ouviram 

aquele ditado “Quem tem boca vai a Roma”, né? Pois façam o 

melhor uso dele pra descobrirem todas as informações necessá-

rias (locais de salas, Pavilhões de Aulas e afins) nas aventuras de 

vocês pela universidade!

  Outro detalhe: o Casarão e o Pavilhão Mendonça Filho pos-

suem andares superiores. Fica por conta de vocês descobrirem 

quais as salas que existem nesses pavimentos. ;) Não sabem 

onde fica o Casarão? Pois olhem o círculo no mapa que repre-

senta a Vênus: o Casarão é o prédio acima dele. :)
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137 ANOS DE TRADIÇÃO: 
A HISTÓRIA DA EBA UFBA

Não pensem que só de arte vocês viverão. Estudar história, 

meus caros, é importante pra compreender o presente. Ou é à 

toa que vocês pegam a disciplina de História da Arte? Portanto, 

viajem um pouco no tempo pra saber da história da nova casa 

de vocês. Saibam desde já que vocês estão numa Escola que 

andou muito chão e ultrapassa os 100 anos de existência. Se 

liguem:

  A Escola de Belas Artes da UFBA foi fundada como Academia de 

Belas Artes da Bahia em 17/12/1877 pelo pintor espanhol Miguel Na-

varro y Cañizares, o pintor baiano João Francisco Lopes Rodrigues 

e outros. Depois de funcionar pouco tempo na casa de Cañizares, a 

Academia passou a ocupar o Solar Jonathas Abbott na antiga Rua 

do Tijolo, hoje 28 de Setembro, no Centro Histórico. Em 1895 a Aca-

demia passa a se denominar Escola de Belas Artes. Entre 1946 e 1947 

ela se incorporou à Universidade da Bahia, atual UFBA, como unida-

de formadora dessa instituição. Desde 1970 situa-se na Rua Araujo 

Pinho, no bairro do Canela.

  Agora que vocês leram isso rapidinho, acessem depois o 

site da UFBA (www.ufba.br) pra conhecer a história da universi-

dade como um todo. Não deixem também de fuçar todo o site 
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pra descobrir um monte de informações que podem ser úteis!  

Em primeiro lugar, vejam o organograma, que mostra a estru-

tura geral da instituição. É essencial que vocês entendam a or-

ganização do ambiente universitário do qual agora fazem parte. 

Acessem em Conheça a UFBA – Estrutura – Organograma.
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É BUROCRÁTICO, MAS APRENDA: 
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS NA EBA UFBA

Quase todo mundo torce o nariz pra essa palavra chamada “bu-

rocracia”. E ela, jovens, será uma constante na vida de vocês que 

escolheram entrar em uma instituição pública. Não tá fácil pra 

ninguém. Mas relaxem: aqui a gente destrinchou os aspectos 

administrativos da EBA pra vocês. Um detalhe: lembram daque-

la cereja do bolo que a gente apontou lá no mapa da EBA? Pois 

bem: aqui a gente tá dando as informações sobre a EBA. Cada 

faculdade da UFBA tem seus setores. Por isso, se necessitarem 

de informações específicas sobre um assunto de Arquitetura, 

por exemplo, é na Faculdade de Arquitetura que vocês devem se 

informar. Usem aquele velho ditado e tudo dá certo!

Departamento

Departamento, meus jovens, é o órgão de execução das ativida-

des acadêmicas, como determinar quais docentes (professores) 

lecionarão as várias disciplinas curriculares, além das salas de 

aula e horários pra isso. É composto de professores do quadro 

permanente e professores visitantes com responsabilidade do-

cente. O Departamento também é responsável por esclarecer 

dúvidas gerais, receber eventuais reclamações a respeito dos 

professores e disponibilizar salas para acesso pelos alunos. Por-

tanto, se você precisar de algo em relação ao que foi dito, já 
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sabe onde ir! Se liguem em quem vocês podem procurar e fi-

quem atentos aos horários:

Das 7h às 13h: Prof. João Dannemann (Chefe do Departamento 

I - História da Arte e Pintura), Prof. Paulo Guinho (Chefe do 

Departamento II - Expressão Gráfica e Tridimensional) e André 

(secretário dos Departamentos);

Das 13 às 19h: Profª. Alejandra Muñoz (Vice Chefe do Departa-

mento I), Prof. Evandro Sybine (Vice Chefe do Departamento II) 

e Nívia (secretária dos Departamentos). 

Colegiado 

Se liguem: o Colegiado é basicamente uma ponte entre os estu-

dantes e a instituição. Serve pra coordenar e orientar as ativida-

des do curso, elaborar pré-requisitos, créditos e disciplinas para 

o currículo do curso, além de deliberar sobre questões de matrí-

cula, reopção e dispensa de disciplina. De tempos em tempos, 

reúne seu Coordenador e Sub-Coordenador, além de represen-

tantes dos quatro Departamentos e três representantes discen-

tes (estudantes). No Colegiado você também pode esclarecer 

suas dúvidas e fazer reclamações a respeito das funções que o 

mesmo cumpre.
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  O Colegiado funciona das 7h às 19h e cada curso possui um 

secretário responsável. Se você é de Licenciatura em Desenho e 

Plástica, vai procurar Silvânia pela manhã das 7h às 13h. “Não 

sou de Licenciatura, sou de Decoração. E aí, procuro quem?” 

Calma, jovem! Nesse caso você vai buscar Célia, no mesmo ho-

rário. Já a galera de Artes Plásticas vai atrás de Irene, atendendo 

das 13h às 19h. Por fim, se você de Design tiver que resolver seu 

pepino, fale com Silvinha também das 13h às 19h.

Você também pode procurar os coordenadores dos Colegiados. 

São os seguintes professores: Carlos Eduardo (Artes Plásticas), 

Wagner Lacerda (Licenciatura em Desenho e Plástica), Taygoara 

Aguiar (Design) e Luiz Mario (Decoração).

Direção

Aqui a gente trata da mola mestra da faculdade, responsável 

por administrá-la e supervisioná-la, sempre conforme as diretri-

zes do CONSUNI (Conselho Universitário), instância máxima de 

deliberação da UFBA. O Diretor, ou Vice Diretor (na ausência do 

primeiro), deve integrar o Conselho Universitário. Além disso, 

exerce a supervisão e o controle disciplinar sobre o corpo docen-

te, o corpo discente e os servidores de toda a unidade (no nosso 

caso, Belas Artes). E não para por aí: também cabe ao Diretor 

delegar funções ao Vice-Diretor.
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  A direção funciona das 7h às 19h. Procure a Diretora Nanci 

Novais, dê um abraço nela e pergunte como andam as coisas da 

escola. Caso não a encontre, fale com nossa Vice Diretora, Rosa 

Gabriella, e trate de ser cordial com ela também! 

Congregação

Vixe, ainda tem mais? Sim, tem! Parem de reclamar e conti-

nuem lendo com atenção!

  Congregação é o órgão deliberativo máximo dentro de uma 

unidde. Dentre suas funções estão: a aprovação e homologação 

de decisões de instâncias inferiores (como o currículo e a grade 

horária do curso de graduação, definidos pela Comissão de Gra-

duação), a decisão sobre as regras gerais de funcionamento da 

unidade, a escolha de bancas de concursos para contratação de 

novos professores, a avaliação das atividades dos docentes e a 

deliberação sobre renovações contratuais, entre outras coisas.
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BELAS ARTES BOMBANDO: 
EVENTOS DA EBA UFBA

De tempos em tempos, rolam alguns eventos bem bacanas em 

nossa Escola. A participação de vocês nos mesmos é importante 

tanto pra construção acadêmica de vocês quanto pra prestigiar 

o que acontece na EBA. Vejam o que rola por aqui:

Salão da EBA

O Salão da Escola de Belas Artes UFBA é um projeto permanente 

do CAUEBA (Centro Acadêmico Unificado EBA UFBA) e consiste 

numa exposição coletiva anual de artes visuais dos estudantes 

de graduação da Universidade Federal da Bahia. Todos os estu-

dantes podem participar enviando trabalhos, que são seleciona-

dos e premiados por uma banca examinadora.

EBACULT

É um evento alternativo organizado pelo CAUEBA que oferece 

conteúdo cultural diversificado. O foco do EBACULT tem sido 

a exibição da produção artística e comercial dos estudantes 

da EBA. O evento proporciona também mostras de produções 

audiovisuais, música, integração, além de quaisquer manifesta-

ções artísticas adequadas. 
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Isso é Design!

O evento “Isso é Design” é uma atividade que pretende fazer 

parte do calendário permanente de congressos e seminários em 

Design na Bahia. Idealizado pelos estudantes de Design da Es-

cola de Belas Artes UFBA, tem como propósito integrar a aca-

demia, o mercado e a comunidade baiana. A primeira edição do 

evento realizada em 2013 propôs uma discussão sobre o impac-

to da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 na Bahia, o possível 

legado para a cidade, o papel do designer nessas intervenções e 

de que forma o comunidade pode ser inserida nos benefícios de 

um evento desse porte numa cidade como Salvador.

Semana de Design de Interiores da EBA

Consiste em um fórum permanente anual de discussões didá-

tico-pedagógicas e de atualização de conteúdos relacionados à 

formação e atuação profissional dos seus discentes, egressos 

e públicos de áreas correlatas. Este evento é desenvolvido pe-

los próprios alunos (as) do curso Superior de Decoração da EBA 

UFBA.
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ANTÔNIO! TEMPO, AMOR & TRADIÇÃO

A exposição ANTÔNIO! TEMPO, AMOR & TRADIÇÃO é um projeto 

de arte criado pelo Prof. Luiz Mario no âmbito acadêmico em 

1997 com o objetivo de resgatar as tradicionais Trezenas para 

Santo Antônio. É realizado do dia 01 de junho até o dia 13, es-

tendendo-se para além desse período englobando a Quarentena 

Cultural, evento cuja 1ª edição ocorreu no ano de 2014.

Mostra de Performances

Durante aproximadamente 1 semana, o evento traz múltiplas 

performances realizadas na Galeria Cañizares por professores e 

estudantes, sempre embasadas em uma temática proposta.

B-Arte

É uma feira de arte que ocorria periodicamente na EBA e, após 

um longo tempo ausente da programação de eventos da Escola, 

foi revitalizada em 2014. A feira é aberta ao público externo e 

nela são vendidos produtos de arte produzidos pela comunida-

de da EBA (professores, servidores e estudantes) interessada em 

expor e comercializar trabalhos.
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DE CAMPUS EM CAMPUS: BUZUFBA

Calouros, vocês são muito sortudos. Sabem por quê? Até um 

tempo atrás, os estudantes sofriam com o deslocamento en-

tre os vários campi da UFBA por conta dos horários complica-

dos das disciplinas: uma aula em um campus pode terminar na 

mesma hora em que outra começa em outro campus distan-

te. Estejam desde já preparados. Mas fiquem de boa: enquanto 

Goku não nos ensina o teletransporte, a gente se vira com o 

BUZUFBA! Inaugurado em 21 de novembro, no início do segundo 

semestre de 2013, o transporte integrado entre os campi vai dar 

uma forcinha pra vocês chegarem a tempo nas aulas e facilitar 

a locomoção pela Universidade. E o melhor de tudo é que vocês 

ainda economizam aquela graninha, pois o serviço é gratuito! 

Vale lembrar que o BUZUFBA é uma conquista muito positiva 

fruto de uma reivindicação estudantil de longa data.

  O serviço funciona de segunda à sexta das 6h30 às 22h30 

e aos sábados de 6h30 às 13h. Fiquem ligados porque não rola 

BUZUFBA nos domingos e feriados. Quando pegarem o buzú, é 

sempre bom terem em mãos comprovante de matrícula e docu-

mento de identificação acadêmica com foto. São quatro ônibus 

operando e na página seguinte vocês conferem o roteiro de cada 

um. Uma observação importante: atualmente a linha B2 está ino-

perante.
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QUERO DAR O GÁS NA MINHA FACULDA-

DE: MOVIMENTO ESTUDANTIL!

Muita hora nessa calma, quer dizer, muita calma nessa hora! É 

importante que vocês saibam, em primeiríssimo lugar, que atu-

ar no Movimento Estudantil não é um passaporte pra mergulhar 

no lado negro da política. Não: participar do Movimento Estu-

dantil é transformar-se em um agente de mudança da sua pró-

pria realidade lutando pela melhoria das condições que vocês 

enfrentam na universidade (e saibam desde já que vocês não es-

tão em um paraíso). Além disso, não é ilegal: está garantido na 

Constituição o direito dos estudantes se organizarem em defesa 

de seus interesses. Essa é a bandeira do Movimento Estudantil!. 

É direito e dever de nossa parte ocuparmos os nossos espaços. A 

garantia de nossos direitos começa quando damos os primeiros 

passos. Unidos somos mais fortes que um. 

  Se quiserem conhecer melhor o Movimento Estudantil, pro-

curem o C.A. da Faculdade. Aproveitem e se liguem a seguir em 

alguns nomes importantes no mov. estudantil:



21guia do bixo calouro eba ufba 2015

Centro Acadêmico (C.A.)

O C.A. / D.A. é a representação máxima do estudante. É organi-

zado e mantido pelos alunos de cada faculdade e funciona como 

elo de ligação entre os estudantes, a Coordenação e Direção da 

Instituição. Um dos seus propósitos é unir estudantes para ati-

vidades que podem ser realizadas durante o tempo de gestão 

(de 1 ano) de cada chapa que for eleita, para desempenhar o que 

foi proposto. A sua estrutura básica é composta por presidente, 

vice-presidente e secretário-geral e diretor financeiro ou tesou-

reiro – podendo variar, já que cada CA pode possuir um estatuto 

e estrutura diferente.

  Na EBA, o C.A. é o CAUEBA – Centro Acadêmico Unificado 

da Escola de Belas Artes UFBA. Atualmente, o Centro é liderado 

pela gestão Urucum. Se você tem interesse em conhecer o Es-

tatuto do CAUEBA pra saber tudinho sobre o nosso C.A., aces-

se o nosso blog: blogdocaueba.blogspot.com.br Quer conhecer a 

galera do C.A.? Aparece nas nossas reuniões! São periódicas e 

abertas, rolam nas quartas às 18h! Chega mais, será um pra-

zer te receber! :) Ah, a gente também tem uma página no Fa-

cebook. Procure CAUEBA – Centro Acadêmico Unificado, curta a 

page e acompanhe nossas novidades! Você também pode entrar 

em contato com a gente através do nosso e-mail: caueba.ufba@

gmail.com.
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Diretório Central dos Estudantes (DCE)

É a entidade que representa o conjunto dos estudantes da Uni-

versidade através da união de Centros Acadêmicos visando me-

lhorias em comum entre cursos distintos e integração entre os 

alunos.

  Se quiser conhecer o DCE UFBA, fica na Rua Caetano Mou-

ra, na Federação, bem pertinho da Faculdade de Arquitetura e 

do PAF VI!
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CONHECIMENTO, DIVERSÃO E INTEGRA-

ÇÃO A RODO: ENCONTROS ESTUDANTIS!

Gente, sério: não deixem a vida na faculdade passar em branco. 

Temos quase certeza de que vocês não serão estudante comple-

to se não forem em algum encontro de estudantes na suas vidas 

acadêmicas. “Oxe, por que?” Rapaz, a gente nem vai se estender 

muito. Só fiquem sabendo que os encontros estudantis são uma 

grande chance de conhecer a galera das outras faculdades do 

Brasil, saber das diversas realidades universitárias em termos de 

qualidade de curso, Movimento Estudantil, etc., absorver bas-

tante conteúdo do melhor gabarito e, porque não, se divertir 

muito! É o país virando bairro por dias! Enfim, não percam essa 

chance, bixos! Perguntem a quem já foi e vocês vão sentir aque-

la vontade de ir! Enquanto isso, deem uma lida no que vem aí 

pra saberem melhor como é a vibe!

ENEARTE

É um evento itinerante, de cunho científico, político, acadêmico 

e cultural constituído por estudantes de Licenciatura e/ou Ba-

charelado das diversas áreas de Artes, em todo o país. Tem por 

objetivo promover a discussão e a reflexão sobre a arte e a socie-

dade, e apresenta-se como um espaço de intercâmbio cultural. 

A troca de experiências e a divulgação de trabalhos científicos 
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dos alunos de artes de todo o país são sempre privilegiadas nes-

te encontro, pois, assim, objetiva-se também o fortalecimento 

e o reconhecimento dos cursos nas universidades e a valoriza-

ção da arte como campo de pesquisa e conhecimento científico. 

Essa é uma das razões pelas quais este encontro visa construir 

um diversificado painel da produção artístico-acadêmica em 

âmbito nacional.

ENALIC

Criado pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação e pelo Colégio 

de Pró-Reitores das IFES (Instituições Federais de Ensino Supe-

rior), o Encontro Nacional das Licenciaturas constitui-se, desde 

a sua criação, em um importante espaço de reflexão das de-

mandas e políticas das licenciaturas. O I Encontro, realizado em 

2010, na Universidade Federal do Amazonas, buscou envolver as 

licenciaturas de várias IES nas discussões e reflexões epistemo-

lógicas das estruturas curriculares, priorizando a interdiscipli-

naridade na formação do licenciando.

  No II Encontro Nacional das Licenciaturas, realizado no 

ano de 2011, na Universidade Federal de Goiás, com a criação do 

I Seminário Nacional do PIBID (Programa Institucional de Bol-

sa de Iniciação à Docência) ampliou-se o fórum de debate com 

o intuito de socializar questões relativas às políticas públicas, 

programas e práticas formativas referentes às licenciaturas, em 
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especial, o PIBID. Participaram desse encontro cerca de 1.600 

alunos e professores da escola básica.

R Design

O Encontro Regional de Estudantes de Design é um evento iti-

nerante de cunho acadêmico, cultural e político. É inteiramente 

organizado por estudantes e não possui fins lucrativos. Seu ob-

jetivo é promover a integração dos estudantes de design abor-

dando características e influências de cada região e realizando 

discussões em torno da atividade.

N Design

É um encontro nacional de estudantes e profissionais de Design 

que também é feito por estudantes e não possui fins lucrativos. 

Ele acontece anualmente e é um evento itinerante de cunho 

acadêmico, político, cultural e social. É capaz de promover a 

confraternização entre os participantes vindos de diferentes es-

tados (e até países), bem como trazer mais conhecimento sobre 

a profissão através de palestras, oficinas, debates, exposições, 

entre outras atividades em que os encontristas atuam/intera-

gem com o design.

  Atualmente é o maior evento dessa área do Brasil, e um dos 

maiores da América Latina, além de ser um dos poucos encon-
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tros em que os participantes compartilham experiências vividas 

acerca da profissão. Cada N Design é diferente devido aos va-

riados temas e propostas apresentados pelas comissões organi-

zadoras, sempre formadas por estudantes de uma determinada 

cidade do país.
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FAIXAS BÔNUS: ALGUMAS DICAS!

A UFBA oferece cursos de idiomas gratuitos (inglês, espanhol, 

francês, alemão e italiano) através do PROFICI (Programa de 

Proficiência em Língua Estrangeira). O programa é pouco divul-

gado, por isso a gente tá trazendo essa informação pra vocês. 

Aproveitem essa grande chance! Se informem no site http://

www.profici.ufba.br/.

  A UFBA, através da PROAE (Pró-Reitoria de Ações Afirma-

tivas e Assistência Estudantil), oferece diversos auxílios a es-

tudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, ter 

cadastro na PROAE é pré-requisito para participar de algumas 

atividades acadêmicas. Pra quem quiser se informar a respeito, 

esse é o site: https://sisper.ufba.br/sisper/Welcome.do.

  A UFBA oferece serviço médico gratuito através do 

SMURB. Pra quem necessitar, seguem as informações:

  SMURB UFBA – Serviço Médico Universitário Rubens Brasil

  End.: Rua Padre Feijó, 240, 4º andar – Canela, Salvador - BA

  Fone: 3283-8700/8703

  E-mail: smurb@ufba.br



28 GUIA DO BIXO CALOURO EBA UFBA 2015

E PRA ENCERRAR...

Até pouco tempo atrás, é fato que todo calouro de Belas Artes 

aterrissava por aqui perdido, sem saber o que fazer e pra onde 

ir. Foi pensando nessa falta de orientação que a gente elaborou 

esse material pra vocês com muito carinho. Se esse guia aju-

dou pelo menos um de vocês nesse sentido, então a gente pode 

ficar com aquela sensaçãozinha de missão cumprida. É impor-

tante ficar claro que buscamos fornecer informações básicas, 

o estritamente necessário para que o guia funcione, conforme 

dissemos na introdução, como um manual de sobrevivência. A 

UFBA é um mundão, e pra viverem com qualidade nesse uni-

verso, abandonem a postura do ensino médio de filhotes de 

mamãe pássaro que esperam de boca aberta a comida mastiga-

dinha. Sejam como a mãe pássaro que corre atrás do alimento 

dando exemplo de atividade constante! Garantimos que a inten-

sidade da iniciativa de vocês é proporcional ao sucesso de suas 

carreiras acadêmicas. O que não falta é gente pra reclamar da 

faculdade, do curso e da vida! E a gente espera que vocês não se 

incluam nessa população chata.

  Bom, acho que é isso que a gente tinha pra dizer. Estamos 

abertos a quaisquer comentários a respeito desse material, o 

feedback de vocês é muito importante pra que as próximas 

edições sejam melhores! Basta mandar um e-mail pra caueba.

ufba@gmail.com. Enfim, a gente se vê pela EBA! :)
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