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CHAMADA Nº 01/2021 PARA SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTAS para o 

MEMORIAL DA ESCOLA DE BELAS ARTES da UFBA - 2021.2

O Memorial da EBA/UFBA, em consonância com o Regimento da Escola de Belas Artes da

Universidade Federal da Bahia, estabelece esta Chamada para seleção de 12 (doze) bolsistas

estudantes de graduação, aprovada em reunião de Congregação da Escola em 27 de agosto de

2021.

1. DO MEMORIAL DA ESCOLA DE BELAS ARTES 

1.1 O Memorial da EBA/UFBA, projeto de natureza permanente, está previsto no Regimento

Interno da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, estando sediado em

casarão datado de 1870, no bairro do Canela.  Desenvolve ações com o objetvo de

preservação da memória insttucional, através da seleção, sistematzação, conservação e

restauração do acervo da Escola de Belas Artes, consttuído por bens culturais, móveis e

integrados, bi e tridimensionais, tangíveis e intangíveis, assim como da sua divulgação,

valoração e acesso, de forma criteriosa, sistemátca e permanente, por toda a comunidade da

Escola, da Universidade, sociedade soteropolitana e demais interessados. 

       2. DOS PROJETOS E SETORES DO MEMORIAL:

2.1 Consttuído por 05 (cinco) setores, o Memorial da Escola de Belas Artes da UFBA recebe no

semestre 2021.2, bolsistas para desenvolvimento de atvidades relacionadas ao “Projeto de

Requalifcação do Complexo Cultural da Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA”, quais sejam,

“Circuito: A história da UFBA contada por seus museus”, “Circuito das Artes: diálogos entre a

Faculdade de Medicina da Bahia e a Escola de Belas Artes da UFBA” e Curso de Educação

Patrimonial, além da sua requalifcação expográfca.

2.2. De acordo com as atvidades regimentais desenvolvidas por cada setor do Memorial da

EBA, da sua inserção no supracitado projeto de Requalifcação e em face das medidas

sanitárias adotadas na UFBA em virtude da epidemia de Corona vírus, os trabalhos a serem

desenvolvidos nesse momento estarão relacionados ao trato com mídias digitais e com a

elaboração de material gráfco, como folders, painel expositvo, etquetas de identfcação,

fchas de inventário, entre outros.

3. DAS BOLSAS

3.1. As atvidades dos monitores bolsistas serão realizadas no período compreendido entre

setembro e dezembro de 2021; 
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3.2. Devido às medidas de distanciamento social adotadas na UFBA, decorrentes da pandemia

do Corona vírus, as ações o semestre 2021.2 serão desenvolvidas de forma remota (Resolução

CONSUNI nº 03/2021), sendo passível de acordo entre os envolvidos, a realização de alguns

encontros presenciais, desde que respeitado todo o protocolo sanitário;

3.3 Serão oferecidas 12 (doze) bolsas universitárias obtdas através da do Programa PPARTES

da PROEXT / Pró Reitoria de Extensão da UFBA para estudantes de graduação, das quais 08

(oito) serão para os cursos da Escola de Belas Artes (Artes Plástcas, Licenciatura em Desenho

e Plástca, Design e Superior de Decoração) e 04 (quatro) bolsas dirigidas, segundo a

especifcidade do trabalho, para 02 (dois) alunos de Arquivologia, para trabalhar no Arquivo

Permanente (Histórico e Documental) e 02 (duas) bolsas para graduandos de Museologia,

para trabalhar no projeto de Expografa Museológica do Memorial da EBA, distribuídas da

seguinte forma:

• Laboratórios de Conservação e Restauro - encarregam-se da organização,

acondicionamento, planejamento, assessoramento e execução de atvidades ligadas à

conservação e ao restauro do Acervo Artstco da EBA, bi e tridimensional, com o fm

de mantê-lo sempre preservado, catalogado e registrado no Acervo Geral da UFBA. As

03 bolsas serão assim distribuídas:

- Gipsoteca (acervo tridimensional em gesso) – 01 bolsista

- Laboratório de Conservação e Restauro (acervo em suporte bidimensional) – 01 bolsista

- Coordenação do Memorial da EBA - 01 bolsista

• Arquivo Permanente (Histórico e Documental) – responsável por gerenciar os

processos de trabalho voltados ao registro, protocolo, arquivamento, normalização e

acesso a documentos e informações gerados em cumprimento das atribuições da

Unidade - 02 bolsistas (Arquivologia).

• Laboratórios de Artes e Design (Laboratórios de Poétcas Visuais, de Investgação de

Materiais / LIM e de Fabricação Digital /FABLAB) - responsáveis pela criação, produção

e divulgação de vídeos e peças gráfcas, em suportes fsico e digital, em atendimento

as demandas dos demais setores e a Coordenação do Memorial – 04 bolsistas.

• Núcleo de Apoio a Pesquisa, Criação, Inovação e Extensão / NAPEX – tem por

fnalidade congregar, fortalecer e promover de forma abrangente as atvidades que

fomentam a integração da Unidade com a sociedade, promovendo e auxiliando

projetos de pesquisas e extensão, eventuais ou permanentes, cursos, programas,

eventos, entre outros – 01 bolsista.
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• Expografa Museológica – Ação com objetvo de requalifcação expográfca do

Memorial da EBA, para adequação do acervo exposto no casarão da Escola de Belas

Artes, aos circuitos de visitação da UFBA, acima referidos -02 bolsistas (Museologia).

3.4. Cada estudante selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$

400,00(quatrocentos reais) por 04 meses, durante o período de 15 de setembro a 15 de

dezembro de 2021.

4. DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS

4.1 Partcipar da sala interatva das equipes de desenvolvimento dos projetos;

4.2 Partcipar de reuniões Inter setoriais;

4.3 Desenvolver as atvidades com seriedade e competência, atendendo ao cronograma de

trabalho do Setor/Projeto ao qual está vinculado/a;

4.4 Elaborar, ao fnal do projeto, um relatório sobre suas atvidades;

5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

5.1 Estar regularmente matriculado/a em curso de graduação da UFBA há pelo menos 02 (dois)

semestres no momento da inscrição;

5.2. Possuir coefciente de rendimento maior ou igual a 5,0 (cinco);

5.3. Ter conhecimentos e disponibilidade técnica (equipamentos, acesso à internet) para

partcipação em reuniões on-line e à exceção dos graduandos de Arquivologia e Museologia,

uso de programas/aplicatvos gráfcos adequados, como Pacote Adobe (Illustrator, Photoshop,

InDesign), Inkscape e GIMP;

5.4. Ser proatva/o, saber trabalhar em equipe e ter disponibilidade para atuar com carga

horária de 20 horas semanais; 

5.5. Enviar e-mail para Coordenação do Memorial yumarapessoa@hotmail.com, com cópia

para a Direção da EBA eba@ufa.br , tendo como assunto “Inscrição de Bolsistas Memorial da

EBA. 2021.2” e Histórico Escolar como anexo;

5.6. Informar no corpo do e-mail: Nome / E-mail / Número de Matrícula / Número de

telefone / Curso em que está matriculado (Artes Plástcas, Licenciatura em Desenho e Plástca,

Superior de Decoração ou Design / Museologia / Arquivologia);

5.7. Atentar para a PROIBIÇÃO pela UFBA de superposição de bolsas remuneradas de ensino,

pesquisa, extensão ou estágio. Caso seja identfcada tal situação, a/o estudante será

imediatamente desligada/o. 

mailto:yumarapessoa@hotmail.com
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6. DA SELEÇÃO

6.1 Serão avaliados na seleção para bolsistas do Memorial da EBA:

• Preenchimento completo dos dados no e-mail;

• Histórico Escolar;

• Entrevista

6.2 As entrevistas classifcatórias serão realizadas conforme estabelece o item 7

(CRONOGRAMA GERAL), em horários e sala (on-line) a serem informados posteriormente, pelo

e-mail de cada candidato devidamente inscrito.

7. CRONOGRAMA GERAL

Divulgação da Chamada 06 de setembro

Período de Inscrições 06 a 10 de setembro

Realização das 
entrevistas

13 de setembro

Divulgação do resultado 14 de setembro

Início das atvidades 15 de setembro

Fim das atvidades 15 de dezembro

Envio de relatório fnal 20 de dezembro

Salvador, 06 de setembro de 2021.

Prof.ª Dra. Yumara Souza Pessôa 
(Coordenadora do Memorial da EBA/UFBA)


