
     

 

      Mapeamento Cultural da Universidade Federal da Bahia - MAPCULT UFBA 

 

 

Solicitada pelo Vice-Reitor Prof. Paulo Miguez e sob a coordenação geral do Prof. 

Antônio Albino Rubin, foi criado em 2019 a pesquisa Mapeamento Cultural da 

Universidade Federal da Bahia (MapCult), com o objetivo geral de desenvolver um 

amplo mapeamento de toda a atuação cultural da UFBA, envolvendo suas atividades de 

ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão; suas atividades administrativas 

no campo da cultura, bem como as institucionalidades e as infraestruturas existentes para 

as atividades culturais na universidade, com a possibilidade de vir a subsidiar a criação 

de um futuro Plano de Cultura para a UFBA.  

 



Para tanto, a criação de uma logo para o projeto Mapeamento Cultural da UFBA tornou-

se necessária e, para atender à demanda da realização de um concurso, a Escola de Belas 

Artes foi convidada a participar como parceira. Assim, “O CONCURSO DA LOGO DO 

PROJETO “MAPCULT UFBA” foi aberto aos estudantes das unidades – Escola de 

Belas Artes, Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Comunicação e Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC).  O concurso foi 

realizado pela Escola de Belas Artes através do Edital nº 002/2019EBA/UFBA, 

organizado por uma Comissão de professores da EBA - Nanci Santos Novais, Yumara 

Souza Pêssoa, José Carlos Mamede, Daniel Soto Araújo - e pelas coordenadoras 

executivas do projeto –  Angela Andrade e Sophia Rocha, contando também com apoio 

da EDUFBA, nossos agradecimentos à Profa. Flávia Goulart Mota Garcia Rosa. 

 

O resultado foi publicado em 16/12/2019 sendo vencedores os estudantes: 

1º Lugar – EDVAN SILVA MENEZES DOS SANTOS – Curso de Design EBA/UFBA 

                   IGOR CARVALHO – Curso de Design EBA/UFBA 

2º Lugar – DANILO SOUZA GUEDES PEREIRA – Curso de Design EBA/UFBA 

3ª Lugar – IAN SOUZA – Bacharelado Interdisciplinar em Artes/IHAC-UFBA 

 

Agora, retomando às atividades, chegou a hora de celebrar os vitoriosos e para 

compartilhar esse momento estamos convidando toda a comunidade da UFBA para 

assistir a entrega dos prêmios, via transmissão digital, no dia 15 (terça-feira) às 10h30. 

                     

                                     Saudações universitárias 

                                #ufbaemmovimento 

 

                     

  


