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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Relatório trata do primeiro ano do plano gestor de trabalho iniciado em 21 de dezembro de 

2018 quando a então recém empossada diretora da Escola de Dança para o período 2018 a 2022 – Profª 

Dra. Carmen Paternostro - deu início à sua gestão. Portanto, 2019 como o primeiro ano de trabalho não 

é apenas ano de continuidade de ações iniciadas em 2018, mas a experiência de implantação de um 

plano de trabalho e sua metodologia, apresentado pela diretora para sua gestão denominado de 

“Plataforma Pulsar”.  Pensada para o período dos quatro anos a Plataforma Pulsar está especialmente 

voltada para o fortalecimento dos laços indissociáveis da tríade ensino, pesquisa e extensão no 

cotidiano institucional da UFBA. No âmbito da Escola de Dança sua aplicação significa grande ajuda 

para a vida e a dinâmica da unidade, pois visa o acompanhamento e ordenamento sistemático dos três 

estágios do desenvolvimento de uma ideia (criação, produção e difusão) desde a realização de um 

seminário acadêmico, até a produção de um espetáculo ou evento. Esses três estágios serão iniciados de 

forma simultânea proporcionando não só a engrenagem das ações como também a articulação das 

agendas dos projetos e ações extensionistas dos docentes, funcionários e discentes. Visto de uma 

perspectiva tríádica e ampla, a Plataforma PULSAR serve de estrutura de promoção e produção para os 

projetos já existentes, ou novas iniciativas. Na concepção da plataforma, o ano de 2019 representou o 

“Ciclo Água” dedicado à organização estrutural e funcionamento dos setores com trabalhos realizados 

como: mudança de Regimento Interno; revisão e criação de normas de funcionamento para cessão dos 

espaços; implantação de agenda articulada; criação de novo site; preparação institucional da unidade 

para avaliações e implantação de curso, realização de novos concursos; consolidação de novos cursos, 

seus núcleos e órgãos colegiados; seminário interno para conscientização de papeis e funções na 

instituição; realinhamento do quadro de pessoal; limpeza e organização de armários, arquivos e 

patrimônio dentre outras atividades. Para os próximos três anos pretende-se ampliar o sentido de gestão 

compartilhada e amplamente fortalecida, aumentando a escuta às novas lideranças da unidade, 

oportunizando a expressão e o diálogo, crescimento e co-implicação de todos (docentes, discentes e 

funcionários) para com o destino das ações da escola bem como definição de prioridades homologadas 

em Congregação com convocações periódicas ampliadas. Nesse sentido para o ano 2020, no conceito 

da Plataforma Pulsar iniciaremos com o Ciclo Terra que, no sentido figurado, representará a 

inauguração do prédio novo com um convite de discussão em congregação para a ocupação dos novos 

espaços e reorganização de uso das salas do prédio antigo. Tem-se como meta restaurar os cursos 

preparatórios e ampliar as atividades extensionistas que são importantes para a Escola de Dança no 

cenário da dança nacional e internacional. O ano 2019 foi especialmente importante no âmbito das 

atividades de ensino com o início do PRODAN - Programa de Pós Graduação Profissional 

em Dança com a primeira turma de Mestrado Profissional. Também paralelamente iniciou-se o 

Doutorado em Dança fortalecendo o PPGDAN - Programa de Pós-Graduação Acadêmica da Escola.  

Cabe ressaltar que este doutorado é único no país e o terceiro no mundo, o que comprova o 

protagonismo desta instituição para consolidação da dança como área de conhecimento, 

demonstrando que a Escola de Dança da UFBA é um centro de excelência de interesse nacional e 

internacional nas áreas de ensino pesquisa e extensão. A consolidação da Escola no âmbito do ensino e 

da pesquisa como principal centro de dança no país demonstra que esta instituição de ensino superior 

chegou a sua maturidade e plenitude acadêmica na medida em que oferece atualmente 2 (dois) cursos 

de Licenciatura em Dança presenciais (diurno e noturno); 1 (um) curso de Bacharel em Dança 

presencial, 1 (um) curso de Licenciatura na modalidade ensino a distância EAD realizado em 04 polos, 

atingindo vários municípios circunvizinhos; 1 (um) curso de Especialização “Estudos Contemporâneos 



em Dança” lato sensu; 1 (um) Programa de Pós-Graduação Acadêmica - PPGDAN com Mestrado e 

Doutorado Acadêmico, stricto sensu; 1 (um) Programa de Pós Graduação Profissional em Dança - 

PRODAN com Mestrado Profissional, stricto sensu. Necessário registrar todas estas conquistas a 

despeito das enormes dificuldades sofridas no setor de ensino superior pelos cortes financeiros em 

bolsas de estudos, diminuição de auxílios aos estudantes e aos projetos docentes. 

Entre as ações extensionistas deve-se ressaltar que as  produções artísticas sofreram uma queda 

considerável em suas realizações. Sabemos que 2019 foi um ano de luta e resistência na defesa da 

universidade pública, gratuita e de qualidade. Em meio a um número de restrições orçamentárias e 

ataques aos setores da cultura, da arte e da educação, a administração da Universidade Federal da Bahia 

foi forçada a tomar medidas de contenção de despesas de gastos na infraestrutura básica, como 

eletricidade, água, segurança, e demais itens. Essas medidas impactaram diretamente as seguintes 

atividades da Escola de Dança: diminuição da oferta dos cursos livres de extensão; paralisação das 

atividades do Grupo de Dança Contemporânea, que tanto no seu núcleo contemporâneo quanto no 

núcleo popular não obtiveram verba para desenvolver suas produções artísticas. A despeito das 

dificuldades, a Escola de Dança conseguiu realizar uma série de eventos artísticos e acadêmicos 

envolvendo a comunidade e atuando com as restrições impostas e firmando parcerias alternativas no 

cenário de Salvador. A Assessoria de Ações Artístico Acadêmicas – orientada pela conceituação da 

Plataforma Pulsar para gestão de ações extensionistas em parceria com a demanda da sociedade 

organizou e produziu, este ano, um número significativo de espetáculos, ensaios, audições, defesas, 

concursos, seminários, cursos e festivais. Dentre as atividades desempenhadas e os eventos realizados 

pela Assessoria destacamos: edital e seleção de cursos livres; reformulação do Regulamento dos 

Teatros e o Termo de Compromisso, reforma do formulário de solicitação de pauta; criação de 

estratégias de produção e divulgação de atividades; apoio à reformulação do site da Escola; 

estreitamento de parcerias com veículos institucionais da UFBA (TV UFBA, Agenda Arte e Cultura, 

Agenda UFBA, Edgardigital); ativação do perfil da Escola de Dança no Instagram (@dancaufba), com 

167 postagens realizadas no feed; reformulação do Rider Técnico do Teatro Experimental e do Teatro 

do Movimento; solicitação de apoio dos Bombeiros para plano de prevenção a incêndio; apoio as 

atividades de ensino da graduação (licenciaturas, bacharelado e EAD), pós-graduação (especialização, 

PRODAN, PPGDANCA mestrado e doutorado) e de extensão; apoio a projetos institucionais de 

pesquisa e artísticos da Escola; produção de seminários, bancas de qualificação e mestrado, 

apresentações artísticas, palestras, rodas de conversa. 

 

Plataforma Pulsar - Atividades produzidas e /ou apoiadas pela Assessoria Artística  

Janeiro: Oficinas de férias; Fevereiro: Longa-metragem Espiral; 11ª Bienal da UNE- apresentações 

artísticas e oficinas; Semana Inaugural - aulas ministradas por professores, apresentação do PRODAN  

e do curso de doutorado do PPGADNCA, 1ª Mostra Artística da Semana Inaugural; Março: Curso de 

Especialização PPGDANCA; Evento Umbigada  - apresentações artísticas, defesa de mestrado; II 

Encontro de Pesquisadores em Artes Cênicas – oficinas; III Congresso Latino-americano de Ecologia 

Política; III Fórum negro de Artes e Cultura; Abril: Memorial da Escola de Dança “Okiri de Laís”: 

homenagem à professora Lais Morgan; Curso de Especialização da EBA; Festival Vivadança; 

Apresentação final da oficina de Teatro Esporte de Volker Quandt; Audionudescrição - evento da 

ACCS; III Gira Filosófica: dança corpo, memória e anti-racismo indígena; 3° Cinedança na grama; 

Bazar troca-troca dos alunos; 3° Encontro de Samba de Roda de tubarão;Mercado Negro – proposta do 

corpo discente. Maio: Seminário do Grupo de Pesquisa ÁGORA; Solos solidários; O que é isso? - 

evento ACCS. Junho: 04 a 07 de junho: VI Encontro Científico Nacional de Pesquisadores em Dança 

da ANDA – 4 dias de atividades com mais de 600 pessoas circulando na escola, 8 CT´s, 2 palestras 

internacionais,10 apresentações artísticas; 17 a 19 de junho: 33º Painel Performático da Escola de 



Dança – 72 inscritos e 48 apresentados; Espetáculo Quarto Escuro; Feira das Artes na Biblioteca 

Macedo Costa; Espetáculo Quarto Escuro; X Fórum de Coordenadores de Graduação do Brasil;VI 

Simpósio Internacional LAVITS 2019. Julho: Encontro Baiano de Jazz Dance; Curso de Extensão 

Danças de Diáspora e Feminismo Negro; Curso de DANÇA AFRO FUSÃO; Agosto: Semana de 

Boas-Vindas XV ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura; 1º Fórum de 

Quadrilhas Juninas; Apresentação “Conexões que alcancem o tempo” - curso de extensão de dança da 

diáspora e feminismo negro; Som de Caracoles; Reestreia Doc Tranchan; Abertura IC – Encontro de 

Artes com  apresentação do espetáculo BORI; Curso de Especialização PPGDANCA; Universidade na 

Praça – a Ufba é nossa. Setembro: DESMONTE: 1° Seminário de Dança e Diversidade; Abraçaço 

CelebraDança: programação de aniversário de 63 anos da Escola de Dança; Outubro - VI Congresso 

Brasileiro de Filosofia da Liberdade e III Encontro Internacional de Filosofia Africana; Residência 

Artística do Grupo de Pesquisa Elétrico- Ori digital (Prof.ª Ludmilla Pimentel); Residência Artística 

FUNARTE/PRODAN - Tutto GomesSeminário do Grupo de Pesquisa do Grupo Griô; Residência 

Artística  do 12º Festival Internacional de Artes Cênicas - FIAC - Prof.ª Rita Aquino; Congresso 

UFBA. Novembro: “Novembro Corpo Negro”; 34º Painel Performático; 1ª Mostra Aberta da Escola 

de Dança; Seminário PPGDANÇA; Festival Estudantil de Artes Cênicas - Ano IV (FESTAC) 

 

Plataforma Pulsar: Atividades do Núcleo de Extensão -NATEX: 

Foram executados 14 cursos livres distribuídos nos dois semestres de 2019, no âmbito do Núcleo de 

Apoio Técnico e Artístico de Extensão (NATEX), a saber: Dança para Todos; Curso de Dança Afro-

Brasileira;Técnica de Dança; Oficina de Alongamento e Fortalecimento; Forró Iniciante; Samba da 

Gafieira; Estudo do Corpo com enfoque na 3ª idade; Aula de Dança do Ventre; Balé Clássico para 

Adultos; Oficina de Dança/Teatro: Invencionando o Movimento; Corpo/Arte/Saúde; Dança dos Blocos 

Afro e dos Blocos Percussivos da Bahia; Danças Afro-Cubanas; Fusão moderna: provocações poéticas 

para dançar. 

Foram apreciadas, pelo NATEX e Assessoria de Ações Artístico-Acadêmicas, 275 pautas de 

solicitação para uso de sala/teatro, entre ensaios, atividades de pesquisa e extensão, atividades 

extracurriculares etc., sendo que 207 (75%) foram deferidas e 69 (25%) indeferidas. 

 

Plataforma Pulsar: Atividades do Núcleo de Ensino -NATE: 

No ano de 2019 a Ensino funcionou sob o regime de Coordenação Acadêmica/Departamento que tem 

como suporte o Nate o núcleo de apoio ao ensino. Nesse ano a coordenação/departamento contou com 

34 Docentes Efetivos e 04 Docentes Contratados por Tempo Determinado.  Foram contratados 02 

professores aprovados em primeiro e segundo lugar do Concurso para professor efetivo com ênfase em 

Dança e Educação. Com a finalização dos contratos supracitados, foram convocados para 2020 os 

segundos colocados desta mesma seleção feita em 2019. A coordenação destacou ainda a revisão 

curricular dos cursos de Licenciatura noturno e diurno que estão sendo realizadas nos colegiados e 

NDEs com o apoio da coordenação e o NATE e com vistas na implementação em 2020.2. Considera-se  

também o processo de reestruturação do RI – Regimento interno da Escola, com encaminhamento da 

revisão após as diligências pela Congregação Ampliada da Escola em colaboração com a Coordenação 

Acadêmica. A agilização de processos acadêmicos (probatórios, progressões e afastamento) aumentou 

consideravelmente a sua eficácia, graças ao trabalho em colaboração com o Núcleo de Apoio Técnico e 

Ensino que nos últimos anos vem protocolando de forma eficiente a tramitação de processos e 

identificação da vida docente em pastas documentais e criou para os docentes um manual de rotinas 

acadêmicas. 

 

 

 



Plataforma Pulsar: atividades do núcleo administrativo e financeiro -NATA: 

O NATA-– núcleo de apoio técnico e administrativo se destacou pela vigilância predial e patrimonial 

da unidade. Fica comprovado no cotidiano da unidade o olhar atento da equipe que se desdobrou pelo 

envio de solicitações de serviços via sistema sipac para serem realizados na unidade, alcançando no ano 

de 2019 um resultado positivo, conforme exemplificado abaixo, onde de um total de 296 solicitações 

demandadas, obteve um total de 237 solicitações atendidas, representando um percentual de 81,72%, 

considerando as adversidades enfrentadas, tais como contingenciamento de verbas, dificuldades em 

manter o pagamento às terceirizadas, pode-se considerar que a Escola de Dança obteve um saldo 

extremamente positivo, graças aos esforços da equipe do nata.  

Serviços solicitados de forma regular: manutenção em pontos de rede que apresentam problemas; 

instalação de acessórios (banheiro, corredores, teatros, salas); conserto ou manutenção nas diversas 

portas de acesso (direção, salas de aula, laboratórios); substituição de lâmpadas melhorando a 

iluminação (estacionamento, corredores, salas de aula, laboratórios); serviços hidráulicos; instalação de 

pontos de energia; manutenção nos refletores inclusive os que iluminam a área do estacionamento; 

manutenção em aparelhos de ar-condicionado; instalação de retroprojetores; verificação de forros; 

manutenção desktop’s e notebooks; transferência e/ou manutenção de ramais; lavagem regular e 

periódica dos tanques de água; manutenção nos bebedouros; instalação de 03 tv’s em pontos 

estratégicos da escola de dança da UFBA permitindo divulgar eventos de interesse da comunidade; 

solicitação da instalação de câmeras de segurança em locais estratégicos da escola de dança; solicitação 

e efetivação de iluminação no espaço que será as futuras instalações do setor administrativo da escola 

de dança da UFBA; solicitação da instalação de 04 aparelhos (ap - acces point) que viabilizam 

distribuição de sinal da rede wi-fi pelas diversas áreas da escola de dança da UFBA; limpeza e retirada 

de entulho acumulado no espaço do tanque superior de água; solicitação e efetivação de manutenção 

nos bebedouros instalados na escola de dança; providenciar a recarga regular dos extintores de incêndio 

da unidade; poda e manutenção área externa e circundante à escola. 

 

 

2. VISÃO GERAL 

  

2.1 Breve Histórico da Unidade 

 A história da Escola de Dança da UFBA faz parte dessa natureza institucional, atuando em Salvador 

como um importante centro produtor de arte e como tal, de conhecimento. Ela surge na seqüência da 

criação dos cursos de Música e Teatro, na gestão do então Reitor Edgard Santos e se organiza e evolui 

como centro de referência para o ensino da dança no Brasil. As idéias inovadoras e de vanguarda que 

acompanharam e impulsionaram sua criação tiveram grande influência de dois importantes professores 

oriundos da dança expressiva alemã, Yanka Rudzka e Rolf Geleswski. A Escola, em suas experiências 

inaugurais, traz a marca inovadora da Dança Moderna. Numa perspectiva mais ampla, "ser moderno" 

significou a existência de um desejo de reformulação radical, fossem de temáticas, técnicas, teorias. 

Enfim, uma mudança nos princípios fundadores nos vários setores de produção de conhecimento. A 

Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia foi pioneira, em 1956, na implantação do ensino da 

dança de nível superior no país e manteve-se a única graduação na área durante 28 anos. Os cursos 

oferecidos pela Escola, de Licenciatura e Dançarino Profissional, foram de fundamental importância 

para o desenvolvimento da dança no país. Além de graduar profissionais que mais tarde atuariam em 

outros cursos universitários, a experiência didático-pedagógica da Escola de Dança da UFBA, em 

1971, serviu como modelo para aprovação, pelo Conselho Federal de Educação, de um currículo 



mínimo dos cursos superiores de dança em todo território nacional através do parecer de n.º 641/71, do 

Conselheiro Clovis Salgado e conseqüente Resolução s/n de 19/08/71, do antigo CFE, que até então 

regulamenta esses cursos superiores.  

 

Na área de pós-graduação e pesquisa a Escola de Dança permaneceu com sua atuação pioneira. Em 

1985 implanta o Curso de Especialização lato sensu em Coreografia, avançando, a nível nacional, com 

mais um patamar do ensino superior da dança. Durante 14 anos, este curso contou com o apoio da 

CAPES e desempenhou um singular papel como centro de qualificação de profissionais, oriundos de 

diversas regiões do Brasil, tais como Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Amazonas, Pará, Alagoas, 

Pernambuco, entre outros. A especialização em Coreografia propiciou um significativo diferencial para 

a formação e a atuação desses profissionais, principalmente daqueles oriundos do norte e nordeste do 

país onde o acesso à produção de conhecimento atualizado, seja artístico, acadêmico, ou técnico de 

dança, é dificultado pela distância dos grandes pólos de circulação de informação do país.  

 

No ano de 2000 inicia-se um importante projeto de cooperação entre as Escolas de Dança da UFBA e o 

programa em Comunicação e Semiótica (COS) da PUC/São Paulo, através do Programa de 

Qualificação Institucional da CAPES - PQI. Esse projeto de cooperação impulsionou a realização de 

importantes ações na Escola de Dança da UFBA. Em 2003, a partir do PQI, buscando atualização de 

seus cursos e com vistas à criação de um ambiente próprio para a dança como área de conhecimento, é 

implantado a Especialização em Estudos Contemporâneos em Dança e criado o Laboratório de 

Pesquisas Avançadas do Corpo – LaPAC, que ganha novos incentivos através do apoio da Pro Reitoria 

de Pesquisa e Pós Graduação; da Fapex e financiamento CTINFRA/FINEP. Em seguida, mais uma vez 

sai à frente no Brasil oferecendo, em 2006, o Programa de Pós Graduação em Dança – PPG-Dança, 

implantando o primeiro Mestrado em Dança do país. Em 2017 a Escola de Dança com aprovação da 

Capes, implantou em 2018, o curso de Doutorado e o Programa Profissional de Pós Graduação com o 

Mestrado profissional em Dança.  

 

O Regimento Interno da Escola de Dança, aprovado pelo Conselho Universitário no dia 12 de abril de 

2012, teve seu processo de implantação iniciado no âmbito da Escola de Dança no dia 23 de outubro de 

2013. Sérias dificuldades foram verificadas entre 2014 e 2015 para a implantação adequada do novo 

regimento, o problema mais grave foi à mudança de departamento para coordenação acadêmica com os 

núcleos de extensão, pesquisa e ensino. A partir de tal constatação a Escola em parceria com a SUPAD 

iniciou a revisão do novo regimento o que resultou uma ação relevante realizada em 2015 com a 

revisão do novo Regimento Interno, que se estendeu até 2017. Atualmente o processo de revisão geral 

do regimento foi concluído havendo uma alteração profunda na organização da Unidade, pois se 

propõe o retornou a estrutura departamental. O processo está encaminhado a Comissão de Legislação e 

Normas do CONSUNI para apreciação e parecer. Foi concluído e teve seu parecer aprovado em 

Reunião do Consuni em 19 de dezembro de 2019. 

 

2. CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

2.1 Quadro Docente 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 
VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 

REGIME DE 

TRABALHO 

ADRIANA 

BITTENCOURT 

MACHADO 

DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 



AMÉLIA VITÓRIA DE 

SOUZA CONRADO 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

ANA ELISABETH 

SIMÕES BRANDÃO 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

BEATRIZ ADEODATO MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

CARLOS EDUARDO 

OLIVEIRA DO CARMO 
MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

CARMEN 

PATERNOSTRO 

SCHAFFNER 

DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

CECÍLIA BASTOS DA 

COSTA ACCIOLY 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

CLARA FARIA TRIGO MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

CLELIA FERRAZ DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E 

DANIELA BEMFICA 

GUIMARAES 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

DANIELA MARA 

AMOROSO 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

DENILSON 

FRANCISCO DAS 

NEVES 

MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

DULCE TAMARA DA 

ROCHA LAMEGO DA 

SILVA 

DOUTORA 
Participação especial / 

PROPAP 
 

FABIANA DULTRA 

BRITTO 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

FATIMA WACHOWICZ DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

FERNANDO MARQUES 

CAMARGO FERRAZ 
DOUTOR PROFESSOR EFETIVO D.E. 

GILSAMARA MOURA DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 



ISABEL CARVALHO 

DE SOUZA 
MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

ISABELLE CORDEIRO DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

JUSSARA SOBREIRA 

SETENTA 
DOUTORA 

Participação especial / 

PROPAP 
 

LENIRA PERAL 

RENGEL 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

LUCAS VALENTIM 

ROCHA 
MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

LÚCIA HELENA 

ALFREDI DE MATOS 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

LUCIANE SARMENTO 

PUGLIESE 
MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

LUDMILA CECILINA 

MARTINEZ PIMENTEL 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

MAÍRA SPANGHERO 

FERREIRA 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

MÁRCIA VIRGINIA 

MIGNAC DA SILVA 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

MARIA ALBERTINA 

SILVA GREBLER 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

MARIA APARECIDA 

LINHARES DOS S. 

SILVA 

DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

MARIA SOFIA VILLAS 

BÔAS GUIMARÃES 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

MARILZA OLIVEIRA 

DA SILVA 
MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

MARTA MARIA 

BEZERRA 
MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E 

MIRELA MISI DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E 



NEUSA MARIA SAAD GRADUADA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

RITA FERREIRA DE 

AQUINO 
DOUTORA PROFESSOR EFETIVO D.E. 

VIRGINIA MARIA 

SUZART ROCHA 
MESTRE PROFESSOR EFETIVO D.E. 

 

 

2.2 DOCENTES AFASTADOS DURANTE O ANO DE 2019: TOTAL: 09 

Gilsamara Moura (pós-doc); Beatriz Adeodato Alves de Souza (doutorado); Lúcia Helena Alfredi de Matos 

(pós-doc); Luciane Sarmento Pugliese (doutorado); Carlos Eduardo Oliveira do Carmo (doutorado); Maria 

Albertina Silva Grebler (pós-doc); Daniela Maria Amoroso (pós-doc); Fabiana Dultra Britto (nomeação para 

ocupar cargo de direção de pró-reitor e pós-doc); Fátima Wachowicz (licença para tratar de assuntos 

particulares).   

2.3 DOCENTES EXONERADOS OU APOSENTADOS EM 2019: 

David Iannitelli – exonerado a pedido (ago.2019) 

2.4 Quadro Técnico-Administrativo  

NOME CAPACITAÇÃO 

AILTON COELHO DA SILVA 02 

ANA PAULA ZANANDREIA 01 

CAIO BARRETO  01 

CILENE QUEIROZ SANTOS 04 

CRISTIANO PORTELA 01 

DIANA FALCÃO SANTOS ALVES 04 

EDILEUSA DOS SANTOS 03 

EVANE OLIVEIRA SENA 01 

EVERTON BARRETTO 01 

GEANE BATISTA DOS SANTOS 04 

GILBERTO GIL DA SILVA SANTIAGO 01 

ISABELLA MAGALHÃES 01 

JOSÉ EDSON DA HORA 02 

JUNIA LEITE 01 

LUCAS VIEIRA PEREIRA 01 

MATHEUS SABACK 01 

MAURICIO LOPES NEVES JÚNIOR 04 

MELANIE KELLY C. DO ROSÁRIO 03 

PAULO TIAGO BARBOSA 01 

RAFAEL SANTOS SILVA 01 



RAFAEL TOURINHO PEREIRA 04 

RICARDO NEVES DA SILVA 03 

ROBERTO M. ARGOLO PIMENTA 04 

SANDRA SANTANA 02 

SARA SALES SOUZA  04 

SILVIO CESAR PINTO DOS SANTOS 03 

SUELI RAMOS 03 

TANIA BISPO 01 

WILTON RAIMUNDO B. DA S. FILHO 01 

 

2.5 Servidores técnicos administrativos que se aposentaram em 2018/2019 

Edelzuíta Maria da Silva Correa (out.2019) 

Leda Maria Ornellas de Santana (nov.2019) 

Liane Palma Santiago Santana (nov.2018) 

Rafael Rodrigues (mai.2019) 

 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1. Números 

A Escola conta com 06 estúdios próprios para atividades coreográficas e de técnicas corporais, 01 sala 

que acomoda instrumentos musicais, 03 salas para reuniões de orientação acadêmica, 01 sanitário PNE, 

sanitário feminino e masculino, 01 sanitário para atender aos docentes, 01 sala para o memorial, sala da 

direção, sala dos coordenadores de curso e coordenador acadêmico, sala do núcleo administrativo, sala 

do núcleo artístico, sala do núcleo acadêmico, 01 sala de vídeo-conferência. 

 

3.2 Espaços físicos e instalações de laboratórios 

1 – Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo-LAPAC: O LaPAC é um laboratório logístico 

especializado, e de referência, que oferece excelentes condições de trabalho para o desenvolvimento 

das pesquisas na área da dança digital. Pesquisas essas que são realizadas pelos professores 

pesquisadores do PPGDança, bem como pelos alunos de graduação, por meio das pesquisas de 

Iniciação Cientifica, como pelos alunos do mestrado do PPGDança e do doutorado tanto do PPGAV 

como na Universidade Aberta de Lisboa, com a qual temos convênio. Essas pesquisas são 

desenvolvidas com o suporte logístico oferecido pelo LaPAC. Esses feitos transformaram 

academicamente a realidade da pesquisa na área de dança digital. De um patamar onde só podíamos 

contar com equipamentos tão especializados em Universidade fora do Brasil, para uma realidade 

concreta e de todo esforço para nos tornarmos um laboratório de referência em dança digital que abriga 

diversas pesquisas especializadas na área.  

 

LAPAC 

Equipamento Tombo/Matrícula Obs 

TV LG 32LH20R-MA 627814  

VIDEO CASSETTE LG EC-9718 421729  

VIDEO CASSETTE JVC HR-DVS3U  Sem tombo 

DVD Recorder / Video Cassette HI-FI RC7723B  Sem tombo 

TV de tubo Panasonic BT-H1390XN  Sem tombo 

TV de tubo Panasonic BT-H1390XN  Sem tombo 



MacBook Intel Core2Duo 3GHz 4GB HD 500 GB 784232 Não funciona 

Estabilizador TS Shara 1000VA Bivolt 1018144  

Impressora HP Laserjet 1010   Sem tombo 

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958113  

MacBook Pro Dual2Core 2.0 GHz 1.5 GB  HD 160 GB 622478  

Estabilizador de Tensão 300VA 4 Tomadas 608142  

Ar condicionado Elgin 12000 BTU 609709  

 

3 – Laboratório de Informática – Sala 17/Sala dos Programas de Pós-Graduação para 

Discentes, docentes e Grupos de Pesquisa.  Sala 18 para Discentes da Graduação e PIBIC:  
São salas compartilhadas por docentes, discentes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação e pelos 

Grupos de Pesquisa. Elas têm infraestrutura para reuniões e material de informática.  

 

Sala 17 

Equipamento Tombo/Matrícula Obs 

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958122  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958117  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958125  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 945240  

Impressora HP Laserjet P3015 09413 Pertence a 
Escrita 

Estabilizador TS Shara 1000VA Bivolt 1018146  

Estabilizador RagTech 1000VA 110v 783701  

Estabilizador RagTech 1000VA 110v   783868  

Ar condicionado Samsung 787372  

 

Sala 18 

Equipamento Tombo/Matrícula Obs 

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958115  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958110  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 945248  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958116  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958114  

HP AMD Vision 4 GB 500 GB 782236  

Impressora HP Color LaserJet 2600n 721423 Não funciona 

Ar condicionado Elgin 609710 Não funciona 

Estabilizador RagTech 1000VA 110v 783865  

Estabilizador RagTech 1000VA 110v 783869  

Estabilizador RagTech 1000VA 110v 783862  

Estabilizador RagTech 1000VA 110v 783867  

 

Laboratório de informática (D.A) 

Equipamento Tombo/Matrícula Obs 

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 945250  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 945244  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 945247  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 945233  

Dell Optiplex 7010 – Intel Core i5 3.2 GHz 4GB 240 GB 958109  



HP AMD Vision 4 GB 500 GB 782237  

Ar condicionado Electrolux ACJ ACJ17010102001  

 

 

4 – Laboratório Cênico/Teatro do Movimento: Este Laboratório/Teatro tem 195,52 metros 

quadrados e possui uma versatilidade que surpreende e estimula a criatividade. É utilizado para 

eventos, apresentações, aulas e seminários das disciplinas, podendo os estudantes solicitar material 

audiovisual e outros para apresentação de seus trabalhos. Recebeu um tratamento acústico e uma 

reforma na caixa de luz para que tenha plena segurança. Tem equipamentos necessários para a 

Audiodescrição. Com isso, O Teatro do Movimento se tornou pioneiro no Nordeste do País em cumprir 

a Lei de Acessibilidade no que tange ao direito de todos aos produtos culturais, já que, desde a 

promulgação da Lei nº 10.098 (BRASIL, 2000), o recurso da audiodescrição tornou-se um direito 

garantido pela legislação brasileira. O equipamento tem atendido, desde sua implantação até o presente 

momento, às necessidades da comunidade, não só da Escola de Dança (já foi utilizado por aluno 

deficiente visual do IHAC/UFBA e para evento dos alunos da Faculdade de Letras, por exemplo, além 

de outros espaços da cidade de Salvador e outras regiões do país). Esse equipamento também tem sido 

usado para atividades artísticas com audiodescrição bem como para traduções simultâneas, em 

encontros científicos; 

Equipamentos: 

Teatro Experimental 

Equipamento Tombo/Matrícula Obs 

Mesa de som Yamanha 1028205  

Mesa de luz Strand 200 Plus 992106  

Caixa de som acústica ativa Staner 1012097  

Caixa de som acústica ativa Staner 721462  

 

Recursos de iluminação: - 16 refletores plano-convexo 1000w;-12 refletores par 1000w; - 14 

refletores setlight 1000w; - mesa analógica/digital 24 canais; - 2 racks analógicos/digital; - 12 canais @ 

4000w cada; - 40 tomadas em varas distribuídas no teto do espaço; - 30 tomadas em torre distribuídas 

nas paredes do espaço; Dimensões: - Comprimento: 18 m., largura: 9,5 m., pé direito: 4 m. 

 

4 – Laboratório de Somática/Pilates: O Laboratório de Somática/Pilates tem a marca do 

pioneirismo da Escola de Dança ao ter estruturado esta prática benéfica para qualquer pessoa, mas 

que contribuiu e contribui para a Dança sobremaneira ao impactar fortemente em aspectos 

somáticos. Pilates é uma prática que convoca os processos cognitivos do corpo como um todo. 

Anatomicamente contribui para evitar lesões e cria um hábito preventivo e não somente 

reabilitador. Estudantes e professores podem fazer e/ou ministrar aulas, participar do Tirocínio 

Docente neste Laboratório de 72, 39 metros quadrados,  desenvolver suas pesquisas e suas práticas 

corporais. Em 2018 foi reestruturado e está desde então sob a coordenação da Profa Me Clara Trigo 

e atualmente o Grupo Gestor passa a ser composto por: 1 coordenadora docente; 2 servidores 

técnicos e 1 estudante ligado aos projetos do Lab. O grupo gestor tem feito encontros semanais ao 

longo de 2019, nos quais foi feita uma atualização do Regulamento do laboratório, para adequa-lo 

às novas demandas de uso. O labsomática tem fortalecido sua atuação interdisciplinar com 

parcerias da dança com a educação física, com a fisioterapia e com o design. O LabSomática tem 

em média 60 horas de funcionamento semanal durante o período letivo, entre atividades de 

pesquisa, ensino e extensão. Nos períodos de cursos de capacitação (extensão), que geralmente 

acontecem aos fins de semana, o uso semanal chega a 80 horas. 

Programas e Projetos de extensão realizados e/ou em andamento:  

- Programa Fluir movimento (envolve projetos de intervenção e treinamento);  



- II Curso de formação em Pilates;  

- Roda de Bebês;  

- Saberes e fazeres da dança em diálogo com a cinesiologia na prevenção de lesões. 

 

Projetos de pesquisa realizados e em andamento: 

 

- Efeitos do método Pilates em variáveis morfológicas, funcionais e comportamentais em idosos da 

comunidade do entorno da Universidade Federal da Bahia; 

- LabSomática e Labdesign: intercâmbios metodológicos. 

 

Equipamentos: 2 Aparelhos/equipamentos para esporte; - 1 Aparelho de Ginástica tipo plataforma; - 2 

Aparelhos de Ginástica Studio Reformer; - 1 Aparelho de Ginástica tipo cadeira combo; 15 Flymoon - 

bolas de Pilates; - acessórios: pesos, faixas, isopores; - esqueleto; - assoalho como acolchoamento 

apropriado para a prática. 

 

5 – Laboratório de Captura de Movimento/Motion Capture: O sistema MoCap é formado pelas 

câmeras de captura do movimento (câmeras que emitem luz), conjuntamente com os trajes especiais 

(que contêm marcas reflexivas) que possibilitam, dentro de um espaço físico, realizar captura do 

movimento humano para que posteriormente esses dados possam ser aplicados a personagens virtuais 

(corpos em 3D). Os equipamentos são compartilhados pelos Grupos de Pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Dança, devidamente credenciados pelo CNPq, tendo no Elétrico- Grupo de Pesquisa em 

Ciberdança a expertise para auxiliar nessas investigações. Outros grupos que necessitarem, seja da 

própria Unidade ou de outra IES, são bem-vindos na parceria e apoio do PPGDança. As perspectivas de 

incremento na produção científica, tecnológica e de inovação são bastante abrangentes, pois são 

equipamentos inéditos. Os Grupos de Pesquisa poderão realizar pesquisa nas áreas de análise e 

biomecânica do movimento, análise do movimento coreográfico aplicadoa modelo 3D, investigações 

transdisciplinares entre a dança e a digitalização do movimento, análise do movimento e propostas de 

mediação educacional, desbravando territórios ainda não explorados em instituições de pesquisa 

brasileiras. O equipamento de captura de movimento é um equipamento sofisticado que integra a 

captura de movimento a partir de 18 câmeras, utilizando o mais novo software da companhia OptiTrack 

chamado Motive. As sessões de captura são feitas de forma especializada, exigindo primeiro a 

instalação das câmeras, calibragem do sistema, para somente depois haver a realização da captura das 

sequências de movimento realizadas por discentes, docentes, técnicos que são dançarinos e performers. 

Eles vestem os trajes especiais que com marcadores refletem a luz infravermelha que a câmera LED 

emite. Essa captura gera um conjunto de dados que são acumulados no software e que podem ser 

posteriormente aplicados a corpos/avatares digitais.  

Equipamentos sob a guarda da pós graduação: MTV-BDY Motive: Body Motion Capture software 

(Programa decaptura Motive: Body); MCP1010 Calibration Square ; 3. FL-13.RD.LENS1060 

Optitrack Flex-13 Camera; FL-13.BL.LENS0013.FS Optitrack Flex-13 Camera with Filter switcher ;  

HDWKEY Hardware Key ;  OPTWND OptiWand (vara de calibración); CBL0018 5m left-angle USB 

cable; CBL0013 30ft RCA Sync cable;  CBL1015 5m USB 2.0 Active Extension cable; CBL1021 5m 

USB uplink cable;  OPTHUB NaturalpointOptihub; MCP1070 Motion Capture Suit; MCP1080 Full-

Body Marker kit; TR0004 10ft Câmera Stand (tripé de 3 metros); TRA1010 Manfrottosuperclamp with 

3 way head (abrazaderaparamontarcámaras); MCP1050 5/8 semi-soft reflective markers, extra; MoCap 

Design Head Package 1 Invcs-Pro; Insight Vcs Pro Virtual Camera ; 2 Plugins - Insight 

VcsMotionbuilder Plugin And Insight Vcs Maya Plugin ; 1 MoCap Design Head Mounted Camera; 01 

Di-O-MaticMaskarad Facial Motion Capture). 

 

 



MoCap 

Equipamento  Tombo/Matrícula Obs 

TV SAMSUNG UN55F6400AG 946530  

   

 

6 – Laboratório Teatro Experimental: Destinado originalmente às atividades da Pós- Graduação, 

espaço amplo com capacidade para 400 lugares, com pé direito de aproximadamente 08 metros, 

localizado na nova construção da Escola de Dança. Tem 233,29 metros quadrados e configuração 

espacial situacional, a relação cena palco e cena plateia é altamente flexível, configurando-se em 

muitos trabalhos como um site especifico. Suas portas imensas, em duas das paredes, se abrem 

largamente, uma para a mata atlântica existente no campus de Ondina na UFBA e outra para um 

gramado. Recebeu, em 2015, material de iluminação avançado e há empenho para que este seja 

finalizado. Mas não há impedimento para que este já seja utilizado para eventos da comunidade da 

Escola de Dança e pesquisas da Pós-Graduação, da comunidade da UFBA como um todo e parcerias 

com a sociedade artística de salvador e de outros estados e países. Atualmente é coordenado pela 

professora doutora Daniela Guimarães. 

Equipamentos: Possui estruturas cênicas em alumínio linha P-300mm composto de perfis de alumínio 

em treliças e acessórios obedecendo ao projeto. As estruturas de alumínio são compostas de base, 

torres, cornerblock três fases U, parafusos, arruelas, porcas, pau de carga, sleeveblock. O Grid é 

suspenso através de quatro talhas manuais. As talhas têm capacidade de carga mínima de 1000kg, 

como limitador de sobrecarga. Carcaças e tampas em liga de alumínio fundido, polia da corrente de 

carga usinada, proteção contra sobrecarga, engrenagens usinadas e tratadas termicamente com 

lubrificação à graxa. Chave fim de curso de ajuste longo, guias de corrente em aço especial, ganchos 

forjados e tratados termicamente, corrente em aço de alta durabilidade com comprimento mínimo de 

7,00m e freio.  

 

 

Teatro Experimental 

Equipamento Tombo/Matrícula Obs 

Mesa de som Yamanha 1028205  

Mesa de luz Strand 200 Plus 992106  

Caixa de som acústica ativa Staner 1012097  

Caixa de som acústica ativa Staner 721462  

 

Outros equipamentos de uso coletivo: 2 filmadoras profissionais; 2 máquinas de fotografia digital; 42 

computadores; 15 caixas de som; 8 projetores. 

 

 

3.3 Acervos e Memorial 

O MEMORIAL DA ESCOLA DE DANÇA inicia inserido no âmbito do Núcleo de Registro e 

Documentação de Dança dessa Escola o qual apresenta uma vasta documentação desde matérias em 

jornais, fotos e até vídeos, por abarcar um período extenso que se inicia em 1956. O projeto conta com 

uma produção artística, em uma abrangência que vai desde sua inauguração durante a gestão do 

magnífico Reitor Edgard Santos até os dias atuais, o que implica em um estudo minucioso que exige 

detalhada compilação sobre a construção historiográfica e sua corpografia correspondente. Sob a 

coordenação da professora doutora Maria Sofia V. B. Guimarães foi reestruturado e em 2019 passou a 

chamar-se projeto Memorial de Dança da Universidade Federal da Bahia desenvolvendo suas ações 

buscando a salvaguarda da memória da trajetória da Escola de Dança da UFBA e da Dança na Bahia, 



com ênfase no primeiro objeto, identificando e afirmando a atuação dessas Danças e de seus impactos  

no cenário da Dança brasileira. Iniciado em setembro de 2016 e sendo desenvolvido nos anos de 2017, 

2018 e 2019, o projeto para requalificação do Memorial de Dança da UFBA está em sua terceira fase.  

Projeto inicial, o Memorial de Dança da UFBA buscou estratégias para seguir desenvolvendo 

significativas ações que aqui apresentaremos. O projeto de Requalificação do Memorial de Dança da 

UFBA prevê sua atuação em três eixos, sendo estes: Eixo Administrativo; Eixo estudos e pesquisa e 

o Eixo mediação cultural. O Eixo Administrativo - destina-se a organizar o funcionamento do projeto 

cuidando de sua operacionalidade; O Eixo Pesquisa - volta-se para apoio ao desenvolvimento de 

pesquisas que se amparem nas informações do acervo e/ou contribuam com dados para a organização 

do mesmo ou para sua atualização e desenvolvimento. Nesse período trabalhou-se prioritariamente para 

a identificação, o tratamento e a organização do acervo da documentação acumulada pela escola de 

dança da UFBA entre 1956, ano de sua criação, até a presente data, dezembro de 2019. O Eixo 

mediação cultural – destinado ao desenvolvimento de atividades que acionem o envolvimento da 

sociedade e da comunidade local. As pesquisas que estiveram integrando o Memorial de Dança nesse 

período entre 2016 e 2019 são: Lugares de Memória(s) e Dança(s) na Bahia; o Memorial da Escola de 

Dança da UFBA como acionamento(s) de percepções artísticas e pertencimentos (Maria Sofia VB 

Guimarães); Entre o pessoal e o institucional: o acervo da Escola de Dança da UFBA (Ivana Severino); 

Inventário do Grupo de Dança Contemporânea e Escola de Dança da UFBA1998-2018 (Carolina de 

Jesus Gomes). 

Organização do Acervo: foram tratados, catalogados e digitalizados o acervo da Prof.ª Yanka Rudzka, 

criadora da Escola de Dança da UFBA, que apresenta documentos de imprensa, coletados por ela e 

organizado artesanalmente em três cadernos e fotos pessoais e de experimentos artísticos, inclusive da 

sua participação nos seminários Internacionais de Música da UFBA nos anos de 1954 e 1956; foram 

também organizados os documentos relativos ao Grupo de Dança Contemporânea e do Grupo 

Juventude Dança, onde atuaram os Profs. Rolf Gelewski,  Clyde Morgan e muitos professores e 

estudantes da Escola de Dança da UFBA, assim como o acervo do Grupo Experimental de Dança. 

Estamos em processos de articulação para acesso, através do Memorial de Dança, do Acervo digital da 

Professora e coreógrafa Lia Robatto.  

Criação de banco de dados - que irá incluir o acervo da produção dos grupos artísticos da Escola; 

Apoio às atividades dos 60 anos da Escola de Dança da UFBA; realização de três oficinas para 

tratamento de acervo fotográfico e reconhecimento de fotos; uma mostra artística e exposição: 

realizada no evento “ORIKI DE LAÌS” um instante poético para homenagear a Prof.ª Laís Salgado 

Góis Morgan; oito participações em eventos científicos: incluindo mesas e participações nos 

Congressos UFBA 2018 e 2019; VI Encontro Científico da associação Nacional de Pesquisadores em 

Dança – ANDA; atendimentos a estudantes e pesquisadores; estabelecimento de parceria com Centro 

de Memória da Bahia da Fundação Pedro Calmon/SECULT-Bahia- CMB/FPC/SECULT-BA, através 

do Projeto Memórias Contemporâneas (em andamento). 

Produção de Artigos: “Ausência e inacabamento em acervos de grupos artísticos: corporalidades em 

trânsitos poéticos e políticos” (no prelo). 

 

3.4 Acessibilidade 

 

Neste quesito a Escola de Dança iniciou em 2018 um conjunto de atividades para mudanças atitudinais 

e espaciais (rampas, sanitários PNE e elevadores no prédio novo) repercutindo na comunidade 

inclusive estudantil com a criação da Disciplina ACCs e realização de várias apresentações artísticas 

com a temática da acessibilidade sensibilizando as pessoas para questões amplas. De 2018 a meados de 

2019 a Escola ampliou sua atuação, em parceria com o NAPE/UFBA com ações específicas na área de 

acessibilidade com os projetos de ensino, pesquisa e extensão coordenados e desenvolvidos pelo Prof. 

Me. Eduardo Oliveira em parceria com a professora doutora Cecília Aciolly. Com a saída do professor 



para seu doutorado e as restrições de transporte e verbas sofridas na instituição houve uma paralisação 

das atividades. Para 2020 com a inauguração do prédio anexo com melhores condições de 

acessibilidade e trânsito no prédio existem possibilidades tangíveis para a continuação dos 

trabalhos.Eventos ocorridos no âmbito das Atividades da ACCS “Acessibilidade em Trânsito Poético”: 

Encontro O que é isso? Acessibilidade e Direitos: Cultura, Educação e Saúde (2019.1); Cine Acessível 

(2019.1); Dança de Rainhas: Dança Afro e Deficiência (2019.1);Encontro O que é isso? Acessibilidade 

e Universidade (2018.2); PIBEXA Audionudescrição - PIBIEXA 2018.2; PIBEXA In Loco_Moção - 

PIBIEXA 2018.2 ; PIBIARTES - O Bicho, O Amigo e O Santo: olhares sobre corpos destoantes - 

EDITAL PIBIArtes 2018-2019. 

 

4. ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

4.1Atividades de Ensino 

As atividades de ensino na Escola de Dança se desenvolvem por meio de quatro Cursos de Graduação 

sendo um Curso de Licenciatura em Dança diurno, um Curso de Bacharelado em Dança- diurno, um 

Curso de Licenciatura em Dança Noturno e um Curso de Licenciatura em Dança na modalidade EAD. 

Dois Programas de Pós-Graduação, um é Acadêmico stricto sensu, com três cursos, a saber: Doutorado 

em Dança; Mestrado em Dança e Curso de Especialização em Estudos Contemporâneos em Dança, 

lato sensu. O outro é o Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança, stricto sensu, com o curso 

de Mestrado. 

 

4.1.1 Ensino de Graduação 

No exercício do ano de 2019 os Colegiados dos Cursos de Graduação em Dança, respectivamente dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Dança (diurnos), Licenciatura em Dança (noturno) e 

Licenciatura em Dança (EAD) executaram as atividades acadêmicas em conformidade com o 

calendário e as rotinas estabelecidas pela Universidade Federal da Bahia. O semestre de 2019.1 teve 

início em 18.02.2019 e término em 05.07.2019. O semestre 2019.2 teve início em 05.08.2019 e término 

em 06.12.2019. Para efeito desse relatório considera-se o período letivo entre 18 de fevereiro de 2019 

até 20 de dezembro de 2019. 

Os Colegiados reuniram-se com pautas específicas, e em horários distintos, com regularidade mensal, 

sendo realizadas no Colegiado 503, dos cursos diurnos, 08 reuniões ordinárias e 09 reuniões 

extraordinárias. No Núcleo Docente Estruturante – NDE, desse Colegiado, foram realizadas 3 reuniões 

ordinárias e seis reuniões extraordinárias do GT da Licenciatura. O NDE esteve também 

acompanhando o processo de Revalidação presencial do Curso de Bacharelado, durante o mês de junho 

de 2019. No Colegiado 848, do curso na modalidade EAD, foram realizadas 06 reuniões ordinárias e 

07 reuniões extraordinárias. O Núcleo Docente Estruturante deste mesmo Colegiado realizou duas 

reuniões ordinárias e uma extraordinária. No que diz respeito ao Colegiado 581, foram realizadas 05 

reuniões ordinárias e 06 reuniões extraordinárias. O Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Licenciatura em Dança Noturno realizou 04 reuniões e a Comissão de Renovação do Reconhecimento 

do Curso manteve-se em atividade ao longo do ano. 

Graduação - Atividades administrativo-pedagógicas  

Os Colegiados, suas respectivas Coordenações e membros cumpriram atividades administrativas 

inerentes as demandas do setor: Análise e emissão de pareceres de processos de trancamento parcial ou 

total; de aproveitamento de estudos; de permanência no curso em primeiro grau; de matrícula fora do 

prazo; de trancamento fora do prazo; de dilatação de tempo máximo; de revalidação de diploma; de 



mobilidade acadêmica; de aluno convênio, de reintegração de estudantes ao curso; entre outras 

atividades, além de promoverem, junto com seus membros e professores a orientações acadêmicas com 

a finalidade de atender aos estudantes dos cursos em suas demandas acadêmicas, coletivas e 

individuais. O Curso de Licenciatura em Dança Noturno teve processos para abertura de cursos 

intensivos e matrícula de alunos especiais na graduação. 

Colegiado 848 (EAD) - Detalhamento das atividades 

Reestruturação da equipe multidisciplinar de gestão do curso: a professora Sofia Sousa passou a 

integrar a equipe gestora, assumindo a função de coordenadora pedagógica. A Profa. Dra. Jussara 

Setenta passou também a integrar a equipe, assumindo a função de coordenadora de estágio; 

Reestruturação pedagógica: a partir do semestre 2019.1 o curso passou a contar com um novo recurso 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): o Big Blue Blutton, que possibilita a realização de 

aulas online em tempo real; Oferta de 21 componentes curriculares ao todo, nos dois semestres, entre 

componentes obrigatórios e optativos, sendo estes últimos selecionados pelos estudantes no AVA; 

Organização junto ao suporte financeiro da SEAD de todas as viagens para a efetivação dos encontros 

presenciais nos polos atendidos pelo curso; Seleção de tutores presenciais de estágio do Curso de 

Licenciatura em Dança EAD/UFBA em conformidade com os editais 02/2019 e 03/2019 da 

SEAD/UFBA; Realização dos encontros presenciais obrigatórios, formativos e/ou avaliativos, nos 

respectivos polos. Foram firmados Termos de Compromisso para a realização de estágios I e II com: 40 

escolas em Lauro de Freitas, 32 escolas em Juazeiro e 42 escolas em Vitória da Conquista. 

Processos – Ministério da Educação 

Revalidação Curso 503130 de Bacharelado – O Curso Diurno, através da PROPLAN, atendeu ao 

processo de revalidação do curso de Bacharelado pelo INEP/MEC, se preparando durante o primeiro 

semestre de 2019, para receber a comissão de avaliação in loco INEP/MEC prevista. A atividade 

exitosa, sendo conferido conceito 5,0 ao curso, foi realizada entre 16 e 19 de junho, 2019, coincidindo 

com a realização do Painel Performático de 2019.1. Foram avaliadores ad hoc os Professores José 

Simões de Almeida Junior (Coordenador(A) da Comissão) e Domingos Sávio Ferreira De Oliveira; 

Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Dança EAD e Renovação de Reconhecimento do 

Curso de Licenciatura em Dança Noturno - Os Cursos de Licenciatura em Dança EAD e Noturno 

estão em processo de, respectivamente, reconhecimento e renovação de reconhecimento pelo 

INEP/MEC. Uma das três etapas – o preenchimento do primeiro questionário no sistema e-mec – já foi 

realizada por ambos os cursos. Aguarda-se agora a sinalização da Pró-Reitoria de Planejamento e 

Orçamento  da UFBA (PROPLAN), para os cumprimento das etapas subseqüentes; Finalização do 

processo de Reestruturação Curricular do Curso de Licenciatura em Dança – Noturno - Após 

recebimento da Análise Técnica Preliminar encaminhada em 07 de março de 2019 pelo Núcleo de 

Currículos da PROGRAD, o Colegiado do Curso de Licenciatura em Dança – Noturno e o respectivo 

Núcleo Docente Estruturante estabeleceram uma comissão de professores para atendimento às 

solicitações. Esta comissão, liderada pela Coordenação e Vice-Coordenação do Colegiado, participou 

de reuniões com a PROGRAD, com a PROEXT e a Rede Estágio Bahia. Além disso, trabalhou de 

forma continuada e com apoio do corpo docente do curso para responder às demandas e encaminhou 

através do processo 23066.000453/2019-95 o novo Projeto Pedagógico de Curso em 2019.  

Participação Institucional - As Coordenações dos Cursos de Bacharelado, Licenciaturas (diurno e 

noturno) e EAD participaram e desenvolveram ações institucionais, a saber: Reuniões com a 

PROGRAD; Organização e atendimento ao planejamento e matrícula semestral dos cursos. O 

Colegiado do diurno também se dedica à reforma do Curso Bacharelado junto ao NDE; participação e 

recepção do Fórum das Licenciaturas; participação da UFBA nos Programas PIBID e Residência 



Pedagógica (continuados) ambos iniciados no ano de 2018, atendo respectivamente 20 alunos bolsistas 

PIBIC, cursando do primeiro ao quarto semestre e 24 alunos bolsistas do Programa Residência 

Pedagógica, regularmente matriculados a partir do quinto semestre. Convém destacar a significativa 

produção acadêmica decorrente dos programas e o impacto social e educacional dos mesmos, que 

beneficiaram diretamente mais de 1.000 estudantes da educação básica de seis escolas públicas de 

Salvador.  

Atividades Acadêmicas: Orientação de 355 alunos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura, nos 

semestres de 2019.1 e 2019.2. Vale ressaltar que em 2019, o curso diurno consolidou seu projeto de 

Orientação Tutorial que prevê o acompanhamento dos estudantes, por turma, por um mesmo professor 

ao longo de todo curso. A noção de orientação implícita neste Programa propõe o apoio a inclusão do 

estudante e seu desenvolvimento no ambiente universitário; Mobilidade Acadêmica - a Escola de 

Dança recebeu em 2019 em seus diferentes cursos duas estudantes brasileiras vindas da UFRG, dois 

estudantes de Belém do Pará, quatro estudantes de Intercâmbio Internacional, sendo duas do Paraguai, 

uma da Argentina e outra da França. Os estudantes Thaise Reis, Cléber Vieira e Jaiara Paim estiveram 

em Intercâmbio Internacional na Universidade de Coimbra, a estudante e a estudante Raquel Neves, na 

Espanha; Participação em eventos - as Coordenações dos Cursos de Graduação estiveram na equipe 

de organização X Fórum de Coordenadores dos Cursos Superiores de Dança, realizado dias 02 e 03 de 

junho, 2019 na Escola de Dança da UFBA, estando também as Coordenações à frente do receptivo do 

evento que recebeu 22 Coordenadores de Cursos Superiores de diferentes estados do Brasil. 

Participaram ainda da organização e das atividades do VI Encontro Científico da Associação de 

Pesquisadores em Dança - Anda 2019, realizado na Escola de Dança da UFBA e do Congresso UFBA 

2019. Neste evento, o curso de Licenciatura em Dança EAD destaca  a mesa redonda composta pelo 

Prof. Dr. Antrifo Sanches (Coordenador geral do curso junto à UAB/ UFBA), Profa. Me Isabel Souza 

(Coordenadora do Colegiado) e pela Superintendente de Educação à Distância Márcia Rangel. A 

Coordenação dos Cursos 503, Diurnos, aceitando o convite da PROGRAD, participou como 

palestrante, do Congresso UFBA 2019, integrando a mesa intitulada O Processo de Avaliação 

Externa dos Cursos da UFBA. A Coordenação do Curso de Licenciatura em Dança EAD destaca 

também a participação do Prof. Dr. Antrifo Sanches como convidado no III Conartes, em Juazeiro e  IV 

Colóquio de Artes Cênicas da UNEB em Senhor do Bonfim. A Coordenação e Vice-Coordenação do 

Curso de Licenciatura em Dança – Noturno participaram do 1o Congresso de Ensino em Comunicação, 

Informação e Artes realizado na Escola de Comunicação e Artes da USP, com previsão de publicação 

de artigo completo nos anais do evento. As três Coordenações participaram ainda do Painel 

Performático dos semestres 2019.1 e 2019.2 e da feira Universidade na Praça - UFBA em Campo 2019, 

realizado no Campo da Pólvora.  

Provas de Conhecimento Prévio na Graduação- Em 2019.1 se inscreveram nove alunas/os dos 

Cursos de Licenciatura e Bacharelado diurnos e nove da Licenciatura Noturna, totalizando dezoito 

estudantes. Em 2019.2 foram inscritas/os três  alunas/os dos cursos diurnos e quatro alunas/os do curso 

Noturno, totalizando sete alunas/os.  

Demandas Registradas: Entrada no curso - O Curso ABI DANÇA - DIURNO tem entrada única 

para os cursos  503120 – Licenciatura Diurno e 503130 – Bacharelado. Em 2019.1 entraram pelo 

ENEM/SISU 38 alunos, sendo 11 por cota e em 2019.2, por exame de vagas residuais, 25 alunos, 

totalizando a entrada de 63 estudantes no ano de 2019. No Curso de Licenciatura em Dança – Noturno 

ocorreu o ingresso de 24 estudantes através do ENEM/SISU e 06 estudantes egressos do BI em 2019.1, 

preenchendo 100% das vagas ofertadas. Em 2019.2 ocorreu o ingresso de nove estudantes por vagas 

residuais, totalizando a entrada de 39 alunos em 2019; Matrícula - tendo em vista o período analisado, 

serão computados os dados dos semestres 2019.1 e 2019.2 UFBA. Os cursos diurnos apresentaram um 

total de 331 matrículas de alunos regulares e três alunos de matrícula especial. O Curso na modalidade 



EAD apresentou 208 alunos regulares em 2019.1 e 206 em 2019.2. O Curso de Licenciatura em Dança 

noturno teve 152 estudantes matriculados em 2019.1 sendo 102 considerados ativos e 162 estudantes 

matriculados em 2019.2 dentre os quais 105 ativos; Colação de grau: A Colação de Grau de 2019.1, 

realizada às 19 horas de 27 de agosto de 2019 reuniu os cursos de Licenciatura (503120) Bacharelado 

(503130) em Dança - Diurnos e o Curso de Licenciatura Noturno (581 120) no Teatro Experimental da 

Escola de Dança da UFBA. Colaram grau quatro estudantes de Licenciatura diurna; dois estudantes do 

Curso de Bacharelado e uma estudante que tinha essa atividade pendente para integralização do então 

desativado curso de Dançarino Profissional. O Curso de Licenciatura em Dança – Noturno, que possui 

oito semestres de duração, teve 04 concluintes em 2019.1. Total de estudantes com Colação de Grau 

em 2019.2: Curso 503120 – Licenciatura em Dança – 11 concluintes; Curso 503130 – Bacharelado em 

Dança – 07 concluintes; Curso 581120 – Licenciatura em Dança Noturno – 19 concluintes; 

Atendimentos presenciais registrados pelo NATE da Escola de Dança: Curso Diurno em 2019.1: 152 

alunos e em 2019.2: 161 alunos /Curso Noturno em 2019.1: 113 alunos e em 2019.2: - 98 alunos; 

Atendimento de alunos – EAD Questões de ordem acadêmica são resolvidas por meio do e-mail 

institucional, encaminhado à coordenação. O colegiado atende os estudantes também através do AVA, 

em diálogo constante com os tutores. Declarações e atestados são enviados por e-mail institucional, 

devidamente assinados pela coordenação de curso. 

Produção Bibliográfica curso EAD: O curso de Licenciatura em Dança na modalidade EAD deu 

continuidade à produção de material didático próprio, em parceria com a SEAD deste 2016.2. Em 2019 

foram produzidas as seguintes publicações:RENGEL, Peral Lenira... [et al.]  Dança como Tecnologia 

Educacional II. Salvador: Escola de Dança; Superintendência de Educação Distância, 2019. ISBN: 

978-85-8292-203-3; RENGEL, Peral Lenira... [et al.]  Dança como Tecnologia Educaional III. 

Salvador: Escola de Dança; Superintendência de Educação Distância, 2019. (no prelo); ROCHA, 

Valentim Lucas, AQUINO, Rita Ferreira - Laboratório Artístico- Pedagógico I. Salvador: Escola de 

Dança; Superintendência de Educação Distância, 2019. (no prelo); SOUZA, Bel, ASSIS, Thiago, 

SFOGGIA, Lia.  Módulo de Optativas I. Escola de Dança; Superintendência de Educação Distância, 

2019. (no prelo); VASCONCELLOS, Jaqueline Reis... [et al.]. Produção Crítica em Dança. Salvador: 

UFBA, Escola de Dança, Superintendência de Educação a Distância, 2019. ISBN: 978-85-8292-206-4 

4.1.2 Atividades de Ensino de Pós-Graduação 

 

A Escola de Dança mais uma vez reforça sua vocação pioneira de excelência acadêmica na área ao 

implantar, após aprovação da CAPES o Curso de Doutorado em Dança primeiro e único no Brasil e na 

America Latina. Foi aberta, por meio de edital, a convocação para a primeira turma que iniciou em 

março de 2019. Também teve inicio o Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança com 

instalação do colegiado e lançamento do edital de seleção de alunos para o Mestrado Profissional que 

terá inicio com a primeira turma em 2019. 

O Programa de Pós-Graduação Acadêmica em Dança – PPGdança promoveu o X 

Seminário de Pesquisa “ Como criar Movimento?” tendo como característica basilar a criação de  

condições de análises sobre o próprio Programa, assim como o exercício reflexivo sobre crise 

que se instala na produção de conhecimento,  o que proporcionou, também, uma auto-avaliação 

acadêmica, estrutural, comunicacional e relacional. A auto-avaliação se constituiu atrelada a um 

ambiente de construção de novas possibilidades através de reflexões críticas e da viabilidade de 

produções docentes e discentes. O enunciado promoveu pensar nas possibilidades de criar 

movimento, sendo a dança a geradora de novos acontecimentos na produção de conhecimento e 

propulsora de ações que envolvessem soluções para o programa. O Seminário ocorreu nos dias 

treze e quatorze de novembro de 2019, no Teatro do Movimento da Escola de Dança da 

Universidade Federal da Bahia, sendo que no dia 15/11/2019 foi organizado pelos discentes que 



apresentaram suas pesquisas. Como se trata de um Programa de Pós- Graduação Acadêmica, as 

produções artísticas são articuladas com as pesquisas acadêmicas. A organização do X 

Seminário de pesquisa foi composta por uma equipe de docentes e discentes do Programa 

apoiada pela equipe de produção da Assessoria Artístico Acadêmica da Escola. A confererência 

de abertura foi proferida pelo renomado Prof. Dr. Wilson Gomes, Professor Titular de Teoria da 

Comunicação na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na sessão seguinte foi dada a 

oportunidade de prática de exercícios e reflexões acerca da temática “ESPAÇO DE ESTADOS: 

considerações acerca do Programa de Pós-Graduação em Dança”. Nessa etapa avaliativa que 

ocorreu de forma coletiva, docentes e discentes apresentaram suas questões que foram 

enumeradas e organizadas por assuntos para que todos tivessem conhecimento. Nesse exercício, 

foram afloradas algumas questões que se inseriam tanto no contexto da vida acadêmica dos 

discentes quanto na vida acadêmica dos docentes.  Em seguida ocorreu a dinâmica “Bifurcações: 

táticas de Sobrevivência”, como continuidade do processo de auto-avaliação do programa. 

EEPPD- Encontro de Estudantes da Pós-Graduação - Com a implementação do Curso de 

Doutorado a nomenclatura EMA- Encontro dos Estudantes do Mestrado criada em 2017 pelos 

discentes, mudou para EEPD- Encontro de Estudantes da Pós-Graduação em Dança. O evento 

teve como característica a apresentação das pesquisas dos discentes atreladas às suas  produções 

artísticas. Os estudantes apresentaram suas propostas em diversos formatos: leitura 

demonstrativa, exercícios práticos, exibição de vídeo, apresentação oral etc.  

ANDA- ASSOCIAÇÂO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA - o Programa de Pós-

Graduação em Dança, além de sediar o VI Encontro Científico da Anda, de caráter internacional,  foi 

promotor do evento.  Este encontro da ANDA ocorreu entre os dias 04 a 07 de junho de 2019 e teve 

uma participação intensa de estudantes do mestrado e doutorado, da especialização, egressos e docentes 

do Programa. O evento em sua Programação teve apresentações orais, espetáculos de dança, palestras e 

encontros com os diretores da Associação e coordenadores vinculados aos Programas de Pós-

Graduação em Artes. Houve, também, a participação de graduandos através do PIBIC e PIBID 

apresentando suas propostas e relatos de experiência. O Programa de Pós-Graduação em Dança foi 

fundador da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, Além de um marco necessário para o 

campo da Dança, a implementação de uma associação, sediar e promover um encontro no ano de 2019, 

proporcionou uma análise hitórica-temporal sobre as mudanças que ocorreram no campo da dança, 

tanto acadêmicas quanto a implementação de novos cursos de Graduação e Pós-Graduação no País.  O 

tema “Quais Danças Estão por -Vir? “ : Trânsitos, poéticas e políticas do corpo possibilitou que o 

evento abarcasse artistas e pesquisadores do campo e contou com a parceria do Instituto Goethe. Na 

Reitoria da Ufba aconteceu a abertura com  a palestra  “ Poéticas e Políticas da Memória do 

Repertórios, Cultura do esquecimento e Citações”, proferida pela Profa. Dra. Isabele Launay (Paris 08 

FRANÇA) e no encerramento ocorreu a palestra, “Desafios da Pesquisa em Dança: da Academia à 

Faculdade” proferida pela Profa, Dra. Mônica Marcher ( Peru).  

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMETO- o Edital de Credenciamento e 

Recredenciamento de 2019 do Programa de Pós-Graduação em Dança teve como objetivo uma análise 

sobre o perfil e as produções do corpo docente. Essa análise serviu como indicador para o próximo 

Edital de Credenciamento que deverá ocorrer em 2020. A maioria dos professores que já  estava na 

categoria de  permanente do Programa permaneceu na mesma posição. A mudança ocorreu com a 

Profa. Dra. Fátima Wachowicz, que foi descredenciada, devido ao seu pedido de afastamento como 

docente da Universidade por tempo indeterminado. A banca examinadora foi composta pela Profa. Dra. 

Daniela Amoroso do Programa de Pós-Graduação em Dança (PPGDANÇA) e Presidente da Comissão, 

a Profa. Dra. Bianca Scliar da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) e o Prof. Dr. Érico 

José Souza de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC). Após a apreciação e 



análise do resultado da Comissão, a Profa. Dra. Daniela Guimarães mudou de categoria passando para o 

quadro de docente permanente do Programa juntamente com a Profa. Dra. Paola  Berenstein Jacques que 

estava credenciada anteriormente como colaboradora no Curso de Doutorado do Programa. Dança 

Corpo e Cognição para a linha 2, Processos e Configurações Artísticas em Dança. O Novo Quadro do 

Programa é constituído pelos seguintes docentes: Permanentes: Adriana Bittencourt Machado; Amélia 

Conrado; Carmen Paternostro Schaffner; Daniela Bemfica Guimarães; Daniela Maria Amoroso; 

Fabiana Dultra Britto; Fernando Marques Camargo Ferraz; Gilsamara Moura; Lenira Peral Rengel; 

Lucia Helena Alfredi De Mattos; Ludmila Cecilina Martinez Pimentel; Márcia Virgínia Mignac da 

Silva; Rita Ferreira de Aquino. 

Colaboradores: Joubert de Albuquerque Arrais; Lara Rodrigues Machado; Lucas Valentim Rocha; 

Maria de Lurdes Barros da Paixão. 

Dados PPGDANÇA referentes ao ano de 2019: 

Nº de  Bolsa de estudos CAPES: Doutorado - 4; Mestrado - 15. OBS: da FAPESB estamos aguardando 

informação; da Pró-Reitoria de Pós-Graduação: 2 bolsas de vulnerabilidade. e 6 bolsas FAPESB, total: 

27 bolsas; Nº de Alunos matriculados em 2019.1: 69 alunos; em 2019.2: 66 alunos; 

Defesas de Mestrado realizadas em 2019: 17; Inscritos para o Mestrado: 55; Inscritos para o 

Doutorado: 15 

 

O Curso de Especialização Estudos Contemporâneos em Dança,desde sua criação, vem atendendo a 

uma demanda na área ao cumprir o papel importante de qualificar profissionais para melhor atuarem 

em seus respectivos locais de trabalho. Após anos consecutivos do Curso de Estudos Contemporâneos 

em Dança, os êxitos alcançados fazem com que o mesmo esteja firmemente consolidado em termos de 

sua proposta pedagógica. É importante ressaltar que, a formação em Pós-Graduação tem contribuído 

para informação especializada e atualizada no campo da dança e tem fomentado ações artístico-

culturais em nível municipal, estadual e federal.  

O Curso de Especialização demonstra a sinergia que ocorre no Programa de Pós-Graduação ao 

preparar futuros candidatos para o Mestrado em Dança, bem como, para outros cursos em outras 

Universidades públicas e particulares no Brasil.No quadro atual de alunos no Mestrado em Dança da 

UFBA, vários dos alunos em curso são egressos da especialização Estudos Contemporâneos em 

Dança.  

É importante ressaltar que, mesmo com a criação do curso de Mestrado em Dança que está sendo 

oferecido pela Escola de Dança da UFBA desde Janeiro de 2006, o curso de Especialização continua 

cumprindo relevante papel na pós-graduação na área, atuando como etapa preparatória e profícua para 

os candidatos ao Mestrado, como foi destacado, bem como na Especialização para o ofício de professor 

de Dança em redes públicas estaduais e municipais.  O curso oferece uma formação de qualidade, no 

sentido de cumprir com a função de avançar no estado da arte dos estudos em Dança que, sem dúvida, 

vem contribuindo para a consolidação da pesquisa e do ensino em dança, que somente se efetivam ao 

se darem em extensão para a relação da Universidade com a comunidade da qual ela faz parte.  

Dados do Curso de Especialização em 2019: Inscritos na seleção; 102 estudantes; alunos aprovados 

41; alunos de outros estados 23; desistências 04; aprovados com monógrafa final 34; alunos reprovados 

00 ; alunos que não entregaram monografia 02. 

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança – PRODAN, proposto pela Escola de Dança 

da UFBA e autorizado pela CAPES em 2018 foi pioneiro no campo da Dança somando-se aos seis 

mestrados profissionais na área de Artes oferecidos no Brasil. Ao exercitar a excelência acadêmica, 

mediante o desenvolvimento da Dança como área do conhecimento e o fomento ao pensamento crítico-

reflexivo, o PRODAN visa capacitar profissionais de Dança, em duas linhas de pesquisa: artística e 



educacional, qualificando-os para realizar estudo de questões estruturantes e demandas profissionais, 

individual com relevo social, assim como ampliar e atualizar os conhecimentos, da área, contribuindo 

para o processo de desenvolvimento pessoal, local, regional, nacional e global. O PRODAN, como 

possui compromisso e referencial em conhecimentos científico-sociais, de caráter emancipatório, tendo 

como eixos estruturantes sujeitos sociais, suas relações e produções nos contextos sociais, assim como 

a produção de conhecimentos que gerem impactos sociais e culturais na sociedade contemporânea. O 

Mestrado Profissional em Dança da UFBA _ PRODAN tem como objetivo qualificar, no âmbito da 

Pós-Graduação stricto sensu,à prática profissional do mestrando, tendo em vista a inovação em sua 

atuação cotidiana, como cidadãos críticos e reflexivos acerca de questões diversas e relevantes da 

contemporaneidade, contribuindo diretamente às múltiplas realidades do mundo do trabalho e da 

sociedade. Vale o registro que dos 15 (quinze) mestrandos, ingressos no PRODAN 2019, 12 são 

negros.  Este coletivo, apresenta-se em 7 (sete) profissionais atuantes do campo artístico desenvolvendo 

pesquisas e produções relevantes em companhias estatais e em grupos e coletivos de artistas 

independentes da dança que trazem para discussão a ausência de bailarinos/as em cias oficiais de 

Dança; a pouca visibilidade de bailarinos/as negros na dança contemporânea; além de temas como a 

maturidade e o envelhecimento do corpo no cenário da dança. Os demais estudantes estão relacionados 

ao campo pedagógico, contando com (3) três professores representantes e atuantes em redes municipais 

de educação básica _ Salvador, São Francisco do Conde e Nazaré das Farinhas; (2) duas técnicas em 

assuntos culturais responsáveis por projetos de extensão da UFBA relacionados a atividades de 

formação inicial em Dança para a comunidade, somando-se a 3(três) artistas educadoras integrantes de 

relevantes contextos de cidadania a partir de projetos de arte, educação e cultural do estado da Bahia: o 

Projeto Social Axé para inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade a partir da Dança; o Balé 

Folclórico da Bahia, grupo de visibilidade internacional pelo seu trabalho com a Dança Afro Brasileira 

junto a crianças, adolescentes e jovens, além do trabalho sócio-cultural, desenvolvido a partir dança, 

em Quilombos Urbanos e do Interior da Bahia, com a finalidade de empoderamento de Mulheres 

Negras. Marcamos assim a contribuição do PRODAN, com nítidos impactos sociais, culturais, 

políticos a partir do pensamento crítico propositivo expressos na construção de currículos afro 

centrados, coma valorização da estética negra em crianças das Redes Municipais,  e discussões 

relevantes, trazidas para o seio da sociedade como a ausência de bailarinos/as em companhias oficiais 

de Dança; a pouca visibilidade de bailarinos/as negros na dança contemporânea, além de temas como a 

maturidade e o envelhecimento do corpo no cenário da dança. Trazemos ainda como registro de 

investigação de metodologias e tecnologias sociais e educacionais a sistematização de experiências 

docentes em espaços não formais de Dança e a necessidade de validação destas em outros ambientes. 

Os impactos econômicos serão decorrentes deste empoderamento enquanto profissionais e maior 

possibilidade de inclusão no mundo do trabalha e nas instituições pautadas por políticas públicas 

sociais. Observe-se que são também relevantes os sujeitos, os contextos, formais e não formais, que os 

representam e no qual estão inseridos profissionalmente. Sem dúvida o PRODAN é um instrumento 

potente de formação profissional e de aproximação e exercício do compromisso da UFBA com a 

sociedade. 

Dados do PRODAN em dezembro de 2019: entrada de 20 mestrandos, sendo 12 (doze) na linha de 

ações educações e 8 (oito) com atuação prioritária na linha artística. 

 

4.1.3 Relação entre Graduação e Pós-Graduação 

As atividades de pesquisa e extensão realizadas pelos grupos de pesquisas e pelos Programas são todos 

abertos para participação de estudantes de graduação. Os produtos artísticos resultado das pesquisas 

aplicadas dos Grupos de Pesquisas tem a participação de alunos de graduação, esta participação se dá 

durante toda a realização da pesquisa.  



 

4.2 Grupos de pesquisa e seus eventos 

GRUPO GIRA: Grupo de Pesquisa em Culturas Indígenas, Repertórios Afro-brasileiros e Populares 

Lideres: Profª. Dra. Amélia Conrado e Prof. Dr. Fernando Ferraz 

Eventos: 1o. Fórum Quadrilhas Juninas de Salvador de 8 a 10 de agosto; Master Class com Trent D. 

Williams Jr. (Professor da Universidade da Flórida) 07/08; Cursos de Extensão: Curso Cultura 

Brasileira através da Dança (alunos UFBA e Universidade da Flórida, de 15/07 a 26/07) - Curso: 

Danças da Diáspora e Feminismo Negro (alunos UFBA e Universidade de Berkeley, de 15/07 a 12/08); 

Apresentações: Conexões que alcancem o tempo. 12/08 Teatro Experimental, Direção: Amara Tabor 

(UC-Berkeley) e Fernando Ferraz; Outro Curso de Extensão: Danças Afro Cubanas, com Beatriz 

Gonzalez, Dias 04,11,18 e25 de Maio; Reuniões quinzenais de orientação dos discentes do PPGDanca 

e planejamento. 

 

GRUPO CORPONECTIVOS: Grupo de Pesquisa Corponectivos: Dança/Artes/Interseções (CNPq) –  

Líderes: Professoras doutoras Lenira Peral Rengel e Carmen Paternostro Schaffner 

 Eventos: reuniões semanais, todas às sextas-feiras, com 3:30 (três e meia) horas de duração; seminários 

internos:“Strange Tools: Art and Human Nature” (2015) - Alva Nöe; Epistemologias do Sul - “O fim 

do império cognitivo”-2019, Boaventura de Sousa Santos; Teatro do Oprimido (Augusto Boal);  

Racismo Institucional – Silvio Almeida; discussões com leituras variadas sobre uma pedagogia queer, 

infância e envelhecimento e velhice; Dança com Dança;“Intersexualidades/interseccionalidades: 

saberes e sentidos do corpo”  - evento internacional realizado na UNEB em 2018 , com realização da 

UNEB, USP; Universidade do Porto-Portugal e Instituto de Literatura Comparada de Lisboa. 

Publicação em 2019: Participação de todos integrantes do grupo: Fórum Negro-UFBA; Encontro da 

Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – 2019 – Escola de Dança- UFBA; II Seminário 

Internacional - Enicecult- UFRB; 9º Seminários de Pesquisas em Andamento- PPGAC-USP, São 

Paulo; ministrantes de cursos e organização de eventos, espetáculos em São Paulo (de estudante do 

grupo, Bruno de Jesus) no SESC; participação em bancas de seleção; organização de festivais; 

participação no Congresso da UFBA; atuações nas atividades do Programa de Pós-Graduação em 

Dança-Tirocínio Docente; mestrando e mestrandas relacionaram exemplarmente suas pesquisas com a 

Graduação; participações, presenças constantes em ações de outros grupos de pesquisas; procedimentos 

metodológicos dos encontros do Corponectivos são teórico-práticos; Suas ações de pesquisa de 

movimento em 2019 realizadas como dança-fórum, sendo a pesquisa desta dança um outcome de todo 

o processo.  

 Produção bibliográfica: RENGEL, Lenira e SANTOS, Leonardo. Formação do corpo que dança no 

ensino superior: por uma pedagogia queer. In GARCIA, Paulo César, INÁCIO, Emerson (org.) 

Intersexualidades: discursos interseccionais, saberes e sentidos do corpo / GARCIA, Paulo César, 

INÁCIO, Emerson (org.) - 1 . ed. Uberlândia (MG): O sexo da palavra, 2019. 440 p; Epub. Disponível 

em: www.intersexualidadebr.pro.br ISBN: 978-85-93892-16-5  

Projeto de livro: SEIS DÉCADAS DA ESCOLA DE DANÇA . Livro de organizado por Carmen 

Paternostro com Conselho Científico formado por Lenira Rengel; Suki Vilas Boas; Beth Rangel; Dulce 

Aquino com Prefácio – do Reitor João Carlos Salles. 

GRUPO ENTRE: ARTES E ENLACES 

http://www.intersexualidadebr.pro.br/


Líderes: Professoras doutoras Beth Rangel e Rita Aquino 

Eventos: Apresentação artística do espetáculo Looping: Bahia Overdub no festival DDD Dias da 

Dança na cidade do Porto, Portugal; apresentação de comunicação oral na 6a reunião científica da 

ANDA e no Congresso UFBA (Leonardo França - PPGDança); artigo aceito para publicação de livro 

organizado pelo pesquisador ParideBollettin – PPGA/UFBA (Leonardo França - PPGDança); 

apresentação de painel e participação em mesa na 6a reunião científica da ANDA (Raimundo Simões - 

PRODAN); apresentação de painel e participação em mesa na 6a reunião científica da ANDA e 

comunicação oral no Enicecult (Nei Lima - PRODAN); criação e apresentação de duas performances 

solo vinculadas a pesquisa Figurino como performatividade do Corpo (Nei Lima - PRODAN); 

Apresentação de comunicação oral na 6a reunião científica da ANDA, EDUCON, Enicecult e 

Congresso UFBA (Larissa Melo Chaves - PPGDança); Defesa de dissertação (Ana Claudia Ornelas – 

PRODAN); Apresentação de comunicação oral e participação em mesa na 6a reunião científica da 

ANDA, apresentação oral no Enicecult, Congresso UFBA e Congresso USP (Beth Rangel e Rita 

Aquino –Escola de Dança UFBA); Apresentação de comunicação oral e participação em mesa no XII 

Seminário Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, (Beth Rangel - Escola de Dança 

UFBA); Aceite para publicação de artigo nos Anais do Congresso USP e em e-book da ANDA (Beth 

Rangel e Rita Aquino – Escola de Dança UFBA); Apresentação de comunicação oral e participação em 

mesa no Congresso UFBA(Beth Rangel e Rita Aquino – Escola de Dança UFBA) ; Coordenação do 

Programa Residência Pedagógica com orientação de 24 estudantes de Licenciatura e 03 professoras de 

Dança da Rede Municipal de Educação (Beth Rangel e Rita Aquino – Escola de Dança UFBA); 

Organização de Seminário Interno do Programa Residência Pedagógica com comunicações orais dos 

24 estudantes bolsistas, 02 mesas com professores pesquisadores da UFBA e da Secretaria Municipal 

de Educação de Salvador e 04 apresentações artísticas com 60 estudantes da Rede Municipal na Escola 

de Dança da UFBA (Beth Rangel e Rita Aquino – Escola de Dança UFBA); Consultoria para o Projeto 

Escolas Criativas desenvolvido pela Quitanda das Artes na Rede Municipal de Educação de Niterói 

(Beth Rangel e Rita Aquino – Escola de Dança UFBA); Publicação de capítulo do livro Manual de 

Práticas Pedagógicas Criativas e Inovadoras – no prelo (Beth Rangel e Rita Aquino); Consultoria para 

elaboração dos Referenciais Curriculares da Chapada Diamantina e regiões desenvolvido pelo Instituto 

Chapada de Educação e Pesquisa em 15 municípios do Estado da Bahia (Beth Rangel e Rita Aquino – 

Escola de Dança UFBA); Curadoria das atividades formativas da XXI Bienal Internacional Sesc de 

Dança em Campinas, São Paulo (Rita Aquino – Escola de Dança UFBA); Curadoria da 12a edição do 

Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia – FIAC em Salvador; Desenvolvimento do projeto de 

pesquisa Programa de Mediação Cultural do Palco Giratório do Departamento Nacional do Sesc em 

Rondônia e Minas Gerais (Diogo Lins - PPGDança e Rita Aquino. 

GRUPO DE PESQUISA ÁGORA: MODOS DE SER EM DANÇA 

Líderes:Professoras doutoras Gilsamara Moura e Márcia Virgínia MIgnac da Silva 

Eventos Nacionais e Internacionais: Encontros mensais com pesquisadores de dança e áreas afins, 

orientandos (Mestrado/Doutorado) vinculados ao PPDANÇA e PPGAC e artistas; I Seminário de 

Pesquisa Ágora- modos de ser em dança – Conferências/performances/lançamento de livros. O 

Seminário foi realizado em 22 e 23/05 de 2019, com a conferências da Profa. Dra. Christine Greiner 

(Título: O exercício das Fabulações e a busca do comum que não extingue as diferenças), do PhD 

Shigehisa Kuriyama  (Havard University) e mediação Cecília Saito (ECA-USP) e tradução (Kiran) 

(Título: The history of the body anda the history of medicine: three things that eveyone should know) e 

com a palestra da Profa. Dra. Helena Katz (Título: Pensando o Papel do Corpo na Construção do 

Discurso Messiânico). O Seminário contou também com a participação de artistas, com as seguintes 



atividades: 1) Conversa em Crise com a artista Silvia Moura, 2) Espetáculo Tempestade – Silvia 

Moura, 3) Performances – Homem com H – Caíque Melo, A Beira de – Silvia Moura, The Hot: 10%- 

Douglas Emílio, Negreiro – Guego Anunciação e Aloka das Americas: Manifestos indisciplinados em 

dança-cinema – Tiago Amate;Lançamento do livro do Ágora: modos de ser em dança, volume 02. 

GRUPO ELÉTRICO: Grupo de Pesquisa em Ciberdança (CNPq) 

Lideres: Professoras doutoras Ludmila Pimentel e Mirella Misi 

 Eventos Nacionais e Internacionais: Proposição e coordenação do GT 11 Corpo e Intermedialidade no 

ENICECULT (UFRB); participação do Seminário de Pesquisa de Pós-graduação em Dança 

(PPGDAN-UFBA); participação do Seminário de Pesquisa de Pós-graduação em Artes Visuais 

(POGAV-UFBA); participação internacional em #18ART na Escola de Belas Artes de Lisboa, 

Portugal; participação Encontro Internacional ARTECH, em Braga, Portugal, apresentando trabalhos 

oralmente e os publicando nos anais de Congresso, na área de pesquisa relacionando corpo, 

interatividade, dança e tecnologias digitais; participação da Profª  Dra.Mirella Misi no congresso da 

Escola de Belas Artes de Lisboa; participação da Profa. Dra Ludmila Pimentel com comunicação oral e 

publicação também no 9th ARTECH na cidade de Braga, Portugal; também membro examinador 

internacional de banca da defesa do doutoramento em mídia arte digital de Dorotea Souza Bastos 

(egressa do PPGDAN), na Universidade Aberta de Lisboa, Portugal; “Inserções em circuitos 

ideológicos”; “VI Simpósio Internacional LAVITS, UFBA”; “Residência Artística Rasgo”; “Exposição 

Coletiva RASGO”; “Unificador Descartável,;Congresso UFBA”;“8° Salão da Escola de Belas Artes, 

UFBA”; “I Mostra de Performance Urbana”; “Residência artística e Mostra de Performance 

ORI_digital”; eventos de arte sonora em São Paulo e Rio de Janeiro. 31°, 32º Painel Performático e 

Mostra Aberta da Escola de Dança UFBA; IX Mostra de performance negra EBA/UFBA;Virada 

Sustentável Salvador 2019;Projeto FLUXOS (EBA/UFBA): Residência Artística; Exposição Coletiva 

NKARINGANA (Museu Casa do Benin - Pelourinho). 

 

GRUPO DE PESQUISA CORPOLUMEN:  

Lideres: Profª Dra. Daniela Guimarães e Profª MS. Clara Trigo 

Eventos nacionais e internacionais: Ações extensionistas cadastradas na Proext sob coordenação de 

Daniela Guimarães: Estudos teórico-práticos na interação Dança e Cinema: LABsCineDança I e II 

2019. Realização: Estudos sobre Roteiro, Edição, Música do primeiro curta-metragem “RUÍNAS” do 

GDC – Grupo de Dança Contemporânea da UFBA. Direção: Daniela Guimarães. Produção Musical: os 

músicos técnicos Gilberto Santiago e Lucas de Gal; Filmagens da Produção dos “Manifestos 

Cinematográficos Chile 2019”, com imagens do início dos Protestos no Chile 2019. Estudos de corpo e 

imagem. Coordenação: Daniela Guimarães. Direção: Llano; Coordenação de IMPROLAB-

CORPOLUMEN 2019 - 18 encontros participação: média 40 estudantes por encontro entre Graduação, 

Mestrados e Doutorado, e em média 8 artistas externos e músicos das Escola de Dança e Música da 

UFBA;  Workshops e Oficinas -estudos de Dança e interação com outras linguagens, em formato 

intensivo ou semi-intensivo, o Laboratório Teatro Experimental abrigará Workhops e Oficinas 

ministradas por docentes e convidados da Escola. Tem caráter interno, alimenta os estudos dos 

discentes, técnicos e docentes,  e é também uma ação de caráter extensionista: Workshop Internacional 

com a americana Lisa Nelson: TUNING SCORES. Coordenação Profas. Daniela Guimarães e 

Professora Clara Trigo. Realização: Corpolumen Grupo de Pesquisa. Participação: 40 pessoas entre 

discentes bolsistas (50%), docentes e público externo. Março 2019; conversa com Lisa Nelson que irá 

gerar uma publicação bilíngue e 2020. Coordenação dos Workshops realizada pelas Profas. Daniela 



Guimarães e Professora Clara Trigo. Participação: 80 pessoas entre docentes, discentes e público 

externo. Março 2019; Workshop com Clyde Morgan.  Participação: 40 pessoas entre discentes e 

público externo. Junho 2019; Workshop com Diogo Granato, Henrique Lima e Danilo Alves. Dança 

para Chão, Dança Acrobática, Improviso Cênico e Parkour. Participação: 60 pessoas entre docentes, 

discentes e público externo.  

GRUPO PROCEDA:  

Líderes professoras doutoras Lucia Matos e Cecília Accioly  

Eventos: Atividades de pesquisa e leituras;  Encontro "O que é isso?" - Acessibilidade e Direitos: 

Cultura, Educação e Saúde.  31/05/2019; Oficina Dança de Rainhas: Dança Afro e Deficiência.  

22/02/2019; Oficinas de Dança para estudantes e familiares do Centro de Educação Especial da Bahia - 

CEEBA. de 01/11/2019 a 06/12/2019. 

 

4.3 Atividades de Extensão 

A Escola de Dança por meio de seus alunos, professores e técnicos tem uma enorme atuação na 

extensão universitária por conta da própria natureza do fazer artístico que só se completa com a 

participação da alteridade. Em 2019 nas dependências da Escola ou seja Teatro do Movimento, Teatro 

Experimental e o Átrio conforme dados da Assessoria Artística foram realizados 285 eventos abertos 

ao público externo. As atividades do GDC- Grupo de Dança Contemporânea na UFBA 

excepcionalmente foram suspensas por falta de verba oriunda da PROEXT para bolsa dos estudantes 

dançarinos. Foram criados dois coletivos discentes da graduação: Núcleo discente “Coisa de Pretxs” 

oriundo do espetáculo “O Dito e o não dito”; Grupo Trilogia; Dois trabalhos coreográficos de 

professores que por falta de verba fizeram pesquisas e apresentaram em processo a saber: “Angelis” da 

professora Isabelle Cordeiro e “Rapadura, Urucum e Dendê” do professor Denilson Neves. Foram 

realizados os XXXIII Painel Performático /1° semestre e XXXIV Painel Performático 2° semestre com 

alta participação da comunidade discente pelo seu caráter artístico pedagógico resultando numa 

excelente metodologia de avaliação. Eventos ocorridos no âmbito das Atividades da ACCS 

“Acessibilidade em Trânsito Poético”: Encontro O que é isso? Acessibilidade e Direitos: Cultura, 

Educação e Saúde (2019.1); Cine Acessível (2019.1); Dança de Rainhas: Dança Afro e Deficiência 

(2019.1); Encontro O que é isso? Acessibilidade e Universidade (2018.2); PIBEXA Audionudescrição - 

PIBIEXA 2018.2; PIBEXA In Loco_Moção - PIBIEXA 2018.2 ; PIBIARTES - O Bicho, O Amigo e O 

Santo: olhares sobre corpos destoantes - EDITAL PIBIArtes 2018-2019 ; [EXTENSÃO/ATIVIDADES 

ARTÍSTICAS] - todos esses projetos tiveram ações de acessibilidade e estão inscritos em extensão 

Grupo X de Improvisação em Dança (2016 a 2019); Espetáculo Se quiser, deixe sua lembrança 

(2018/2019). Necessário destaque para as atividades extensionistas dos grupos de pesquisa inseridos no 

SIATEX UFBA como mostrado detalhadamente nesse relatório. 

 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CURSOS 

5.1 Cursos de Graduação 

Em 2019 apenas o curso de Bacharelado em Dança foi avaliado pelo MEC recebendo NOTA 5;Para 

final de 2020 o Programa de Pos Gradução Acadêmica se prepara para completar avaliação quadrienal. 

6. RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 

Não houve em 2019 nenhum convênio 



7. RECURÇOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAÇÕES 

A Senadora Lídice da Mata enviou emenda parlamentar de R$ 450.000, 00 que conforme aprovado em 

Congregação será para complementar a finalização da obra onde será instalado o setor administrativo e 

acadêmico da unidade, 

8. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

8.1. Objetivos, Diretrizes e Metas 

Sob nova direção, e em conformidade ao plano de trabalho apresentado, a gestão vai se orientar com as 

indicações e metas da Plataforma Pulsar desenvolvidas pela professora Carmen Paternostro como 

explicitado na apresentação desse relatório. 

O objetivo principal é investir na cultura organizacional da Escola estimulando o convívio sadio com 

normas, regulamentos e mecanismos institucionais. Também priorizar a Comunicação e a Divulgação 

melhorando os sistemas internos versus redes potencializando a unidade com nova identidade visual, 

logomarcas e reestruturação do site. 

A diretriz discutida em Congregação é aumentar a co-implicação da comunidade em relação ao zelo 

com a respublica e assim diminuir gastos com equipamentos e trabalhar no sentido de alerta à 

sustentabilidade com economia de luz, água e materiais de escritório. “JUNTOS SOMOS MAIS 

FORTES”. 

Metas: Renovar o projeto dos cursos de extensão retomando os cursos preparatórios; aprovar 

regulamento dos teatros; estudo e implementação dos novos currículos; implementação do 

Departamento conforme novo Regimento; Estudo e ocupação do novo prédio da Escola de Dança; 

montagens artísticas do GDC; implementação do Memorial de Dança da UFBA e busca de parcerias; 

mobiliário do prédio novo; realizar em parceria atividades previstas; Congresso UFBA; Congresso 

ANDA; 35° e 36° Painel performático; 2° Mostra Aberta; Semana Inaugural; Semana de Boas-vindas; 

DESMONTE: 2° Seminário de Dança e Diversidade; ABRAÇAÇO- celebradança aniversário 64 anos 

da Escola; Seminários do PPGDança e PRODAN; estabelecer parcerias institucionais internacionais 

 

8.2. PDU – Principais aspectos 

 Após aprovação do PDI da UFBA,  e com o do novo Regimento Interno da unidade sera elaborarado o 

PDI da Escola de Dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 


