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Prezados Professores 

Ricardo Bezerra, Paulo Roberto Ferreira e Carlos Eduardo Góes 

 

Como interessados e autores das propostas enviadas para avaliar a possibilidade 
de realização de aulas presenciais na Escola de Belas Artes no semestre 2021.1, 
como Diretora responsável pela Unidade e em entendimento com os Chefes dos 
Departamentos I e II, professores Dilson Midlej e Renata Voss, respectivamente, 
venho esclarecer aqui a nossa posição referente as solicitações recebidas, 
considerando as orientações que constam no “Plano de Contingência e Medidas 
de Biossegurança para a Realização de Atividades Presenciais no Semestre 2021-
1 em Caráter Excepcional, na Universidade Federal da Bahia, em Vista da 
Pandemia da Covid-19”, uma vez que enumera uma série de obrigações que as 
Unidades devem atender no caso de realizar atividades presenciais, como a 
aquisição de máscaras, dispensadores de álcool gel 70% e de sabão líquido em 
locais com superfícies frequentemente manipuladas, tapetes higienizadores, 
dentre outras justificativas a saber: 
 

- Pela análise da SUMAI, apresentado no parecer técnico da arquiteta Denise Vaz, 

duas das salas não foram recomendadas como adequadas para realização das 

atividades. Embora tenha seguido para avaliação do Comitê, o plano coloca a 

responsabilidade da realização das atividades para as unidades e infelizmente, a 

Escola de Belas Artes não tem condições de atender neste momento a todos os 

critérios estabelecidos de higienização e sinalização dos ambientes, além de não 

dispor de mão de obra para realização da triagem e aferição de temperatura, como 

também para a manutenção da limpeza exigida em todos os horários de aula.  
 

- Não concordar com as sugestões para as adequações necessárias em algumas 

salas quando detectado a falta de ventilação natural abundante, 

preferencialmente ventilação cruzada e a incidência de luz solar nos ambientes,  

em vista do tempo e dos recursos não estarem programados para o momento, face 

a contenção de despesas da UFBA, e também ser desnecessário investir numa 

demanda que só servirá por um semestre e depois ter que voltar ao que era antes.  



- Ter conhecimento do resultado do questionário/levantamento, realizado pelo 

CAUEBA- Centro Acadêmico Unificado da Escola de Belas Artes, onde verificou-

se que a maioria dos estudantes não é favorável a realização de aulas presenciais 

neste semestre, quando relacionaram vários motivos envolvendo as medidas de 

segurança contra a pandemia, considerando também que nesse período nem 

todas as pessoas envolvidas já possam estar vacinadas.  

- Por fim vale ressaltar o aumento significativo de casos de COVID-19 no país nos 

últimos meses, considerado já como a segunda onda epidêmica, reafirmando 

assim a necessidade de cumprimento das medidas apresentadas no referido 

Plano de Contingência da UFBA. 

Nesse sentido, conscientes do nosso comprometimento com as responsabilidades 

por toda a logística durante todo o período das aulas presenciais no referido 

semestre, chegamos à conclusão que, infelizmente, não podemos atender aos 

pedidos de realização de atividades de aulas presenciais para 2021.1, 

independentemente do parecer do Comitê de Assessoramento do Coronavírus. 

Assim aconselhamos vocês a se programarem para a realização das aulas 

remotamente. Destacamos que é possível levar questões didáticas para discussão 

junto à Comissão de Estratégias Pedagógicas e também consultar as Trilhas 

oferecidas pela UFBA ( https://ufbaemmovimento.ufba.br/trilhas-formativas ) 

para que possam ajustar e realizar o melhor trabalho possível nestas condições. 

Contando com a compreensão de vocês neste momento tão delicado e desafiador, 
agradecemos a atenção e estamos disponíveis para o que precisar. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Nanci Novais 
Diretora da EBAUFBA 
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