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Prezadas e Prezados 
Professoras, Professores, Servidoras e Servidores Técnicos, Estudantes da 
EBAUFBA 
 

 

Saudando a todos e todas, desejo que estejam bem, com muita saúde, paz e 

esperançosos que dias, meses e anos melhores virão, com certeza e com 

vacina para toda a população do nosso Brasil e do mundo! 

 

Hoje 29 de março de 2021, eu, Profa. Nanci Santos Novais e a Profa. Rosa 

Gabriella de Castro Goncalves, estamos encerrando nosso 2º mandato como 

gestoras da Escola de Belas Artes da UFBA. Foram oito anos de muita alegria, 

dedicação e empenho, mas também com grande dose de frustação e tristeza, 

sentimentos estes, gerados por ver que cada ano e cada vez mais forte e 

proposital, os ataques para a destruição do ensino público, gratuito, de 

qualidade e inclusivo, vem afetando diretamente as Instituições Federais de 

Educação Superior (IFES). 

 

Neste contexto, que conhecemos bem, ser diretamente atingida no nosso papel 

de gestor, seja Reitor, Diretor, Coordenador, é o que abate mais, sofrer todas 

as ameaças e ver acontecer os cortes orçamentários absurdos, são danos que 

afetam demais a UFBA, o corte deste ano incidirá sobre um orçamento já 

bastante defasado ao longo dos últimos anos, o que já vinha obrigando a UFBA 

adotar severas medidas de contenção de despesas, em 2019 já estávamos 

trabalhando com redução de consumo de energia, funcionando em horário 

especial durante os recessos, cortes de pessoal terceirizado e o que mais nos 

preocupa este ano é a grave ameaça de corte que incide na rubrica para 



assistência estudantil que deverá ser de R$ 6,5 milhões, uma vez que a UFBA 

é a instituição com maior demanda neste quesito, o que vai obrigar a diminuir a 

oferta de auxílios, tanto para ingresso como para permanência, atingindo 

nossos estudantes em situação de vulnerabilidade e que dependem desses 

recursos para estudar, e muitos para sua sobrevivência. É uma triste realidade.  

 

Mas nesse cenário desolador o que valeu para nós nestes oito anos à frente de 

uma instituição de ensino, comprometida com a formação de artistas visuais, 

professores de artes e profissionais em design? Valeu termos a consciência do 

compromisso e do papel de um gestor que mesmo impedido de realizar 

melhorias sonhadas para um bom funcionamento e ter os espaços físicos 

adequados com equipamentos apropriados desejados, não deixar de cuidar da 

instituição, do seu papel na formação de profissionais comprometidos e 

responsáveis, de manter seus cursos atualizados, de preservá-la, respeitando 

e celebrando seus 143 anos de história produzindo novas histórias, novas 

pesquisas, novos diálogos e questionamentos, prezando pela liberdade de 

expressão de cada um dos nossos colegas professores, servidores técnicos e 

estudantes, que pensam, refletem, tem imposições, discordam, mas 

conscientes da realidade que vivemos, afinal a Universidade é um espaço de 

diálogos, de divergências, mas acima de tudo de respeito.  

 

Nesse sentido queremos agradecer aqueles que compartilharam conosco de 

momentos ricos e decisivos para os nossos Cursos e nossa Escola, foram 

poucos os servidores que se aposentaram nesse período, mas de grande 

representatividade para a EBA e para a UFBA, agradecemos a todos. E com 

prazer queremos saudar os 25 novos professores admitidos nos dois mandatos 

dessa gestão, marcando assim o início de uma nova era da centenária Escola 

de Belas Artes da UFBA, a nova geração que garantirá o futuro da instituição. 

Assim como os nossos colegas técnicos, tanto os mais antigos como os que 

chegaram inovando e contribuindo para o desenvolvimento das muitas 

demandas administrativas, agradecemos a todos desejando vida longa na 

instituição.  

 



Os agradecimentos especiais vão para os Reitores e suas equipes de trabalho 

pela atenção à nossa Escola sempre que buscamos nesse período longo de 

gestão: Profa Dora Leal Rosa, no período 2013-2014, e o Prof. João Carlos 

Salles Pires da Silva, desde 2014 quando assumiu seu 1º mandato até o 

momento. Reitora e Reitor que respeitamos pelo comprometimento com os 

serviços prestados como gestores, pelo respeito as políticas públicas 

relacionadas a Educação e pela integridade como pessoas. 

 

Bem, não é uma despedida, pois vamos continuar com vocês por mais uma 

temporada, afinal foi decidido democraticamente pela comunidade da EBA, que 

em respeito ao momento grave da pandemia, nossa gestão seria prorrogada 

por designação “pro tempore”, através de Portaria do Reitor Prof. João Carlos 

Salles, até que possamos ter as condições necessárias para a realização de 

uma consulta presencial para a eleger os gestores que atuarão na EBA-UFBA 

período de 2021 a 2025. 

  

Enviando cópia da nomeação “pro tempore” publicada no DOU de 23 de março 

de 2021, agradecemos a toda a comunidade da EBA, e prontas para 

continuar...agradecemos mais uma vez a confiança. 

Forte abraço a todos... virtual por enquanto! 

  

 

                                                      

                                                          Profa. Nanci Santos Novais 

                                                                      Diretora 

    

                 

    

                              Profa. Rosa Gabriella de Castro Gonçalves 



                                                                  Vice - Diretora 

                          


