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PORTARIA Nº 011/2021

A DIRETORA DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a
deliberação extraída da Reunião Ordinária da Congregação do dia 15 de junho de
2021, para que os eventos ‘Recepção aos Calouros dos Cursos de
Graduação” e “Panorama Belas Artes-Volume I”, fossem realizados na
primeira semana do semestre 2021.2, considerando que:
1

é tradição da Escola de Belas Artes realizar A SEMANA DE
RECEPÇÃO AOS CALOUROS, no início de todo ano letivo, sendo
o evento promovido pela Direção da Unidade em parceria com o
Centro Acadêmico Unificado da EBA. O objetivo é acolher os
estudantes ingressantes dos cursos de graduação, presenciais, por
meio de atividades de interação com a gestão e a comunidade interna,
para obter as primeiras informações e orientações essenciais para sua
trajetória acadêmica. Seguindo este rito, exclusivamente neste
semestre letivo 2021.2, as atividades serão realizadas de forma
remota, devido às medidas de distanciamento social adotadas
durante a pandemia da Covid-19, de acordo Art.1 da Resolução
03/2021 do CONSUNI-UFBA.

2 a necessidade de partilhar a multiplicidade de experiência de ensino,
pesquisa e extensão, o evento “PANORAMA BELAS ARTES Volume I”, é integrado na programação do evento este ano, uma
iniciativa dos Professores Renata Voss e Cristiano Piton, autores da
proposta, visando também contribuir para aproximar a comunidade
interna e externa da Escola de Belas Artes, dando visibilidade dessa
produção acadêmica a todos e em específico aos estudantes, tão ávidos
de novos conhecimentos e acesso as experiências já vividas.
3 é importante que os novos estudantes recebam as boas-vindas na live de
abertura conduzida pelo Presidente do CAUEBA, quando apresentará a

Direção e toda a equipe de gestão da Escola de Belas Artes, e a dinâmica
do seu funcionamento,

RESOLVE:

Art.1 Suspender as atividades de ensino, pesquisa e extensão, na 1ª

semana do semestre 2021.2, no período de 09 a 13 de agosto de
2021, no âmbito da Escola de Belas Artes, considerando de grande
importância que o evento aqui tratado, seja assistido e compartilhado
por toda a comunidade da referida instituição, pincipalmente os
ingressantes do semestre 2021.2 da EBA-UFBA.
Art.2 Para efeito desta Portaria, será realizada por meio do registro de

acesso às salas virtuais das atividades, uma avaliação da participação
dos estudantes, para creditar a carga horária do evento no semestre
letivo. Nesse sentido se faz necessário uma divulgação ampla e eficaz
apresentando toda a programação do evento com bastante
antecedência.

Dê-se ciência, divulgue-se e cumpra-se.

Escola de Belas Artes, 12 de julho de 2021
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