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RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 

1 APRESENTAÇÃO 

Apresentamos o Relatório de Gestão da Escola de Música da UFBA no período de 2017, 
correspondente ao nosso mandato,1 onde constam nossas principais conquistas, apresentamos os 
problemas ainda não resolvidos, dados estatísticos representativos e os desafios a serem 
enfrentados, tendo em vista a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem musical. 

Continuamos, como as demais universidades públicas brasileiras, vivendo momentos 
turbulentos com o contingenciamento de recursos, o que acarreta um cenário de incerteza que se 
repete a cada ano. Alie-se a isso, infelizmente, a dificuldade na captação de recursos que está inter-
relacionada e dependente de soluções econômicas, políticas e administrativas que não deveriam 
ser adiadas.  

Mesmo diante desse contexto adverso, conseguimos cumprir nossas atividades, de forma 
participativa, elencando os principais problemas a serem resolvidos. Esse exercício conjunto, 
realizado no início de nossa gestão, tem sido essencial para o conhecimento mútuo entre os 
docentes, técnicos e discentes para se pensar em perspectivas sobre as principais medidas a serem 
adotadas nossa Unidade em prol da melhoria e garantia do “nível” de ensino e da formação do 
profissional em Música.  

Tivemos a contratação de novos músicos e docentes 
Registramos uma grande perda em nosso quadro de aposentados, com o falecimento do 

professor da Escola de Música, Pino Onnis, aos 77 anos. Conceituado maestro e contrabaixista, 
nascido em Nuoro, Itália, e que possuía um currículo de prestígio internacional. 

                                                           
1 Mandato cumprido pelo Prof. Dr. Heinz Karl Novaes Schwebel, diretor, e Prof. Dr. José Maurício Valle Brandão, 
vice-deiretor no período de 01/01/2017 a 14/05/2017. E mandato cumprido pelo Prof. Dr. José Maurício Valle 
Brandão, diretor, e Profa. Dra. Maria Thereza Pita Gondim, vice-diretora no período de 15/05/2017 a 31/12/2017 



 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 

3 
 

2 VISÃO GERAL 

GESTORES DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFBA NO ANO DE 2017 
01/01/2017 a 14/05/2017 - Gestão Heinz Schwebel (Diretor) - José Maurício Brandão (Vice-
diretor) 
15/05/2017 a 31/12/2017 - Gestão José Maurício Brandão (Diretor) - Maria Thereza Gondim 
(Vice-diretora) 

2.1 Breve histórico da EMUS 

Escola de Música da Universidade Federal da Bahia foi fundada na gestão do Reitor Edgar 
Santos, a partir de ideais que buscavam canalizar o potencial artístico da nossa terra. Ao longo dos 
seus 40 anos, a Escola de Música tem se esforçado em criar meios para melhor capacitar o 
profissional que está sendo formado pela nossa Unidade. O grau de abrangência dos programas 
oferecidos e o grau de excelência do nosso corpo docente nos colocam entre os centros de melhor 
qualificação no País. Temos recebido o reconhecimento em diversas instâncias; fomos 
identificados por consultores internacionais, durante a década de 80, como sendo um dos poucos 
centros brasileiros capazes de desenvolver estudos de pós-graduação. O Programa de Pós-
Graduação em Música da UFBA (Mestrado e Doutorado), tem conceito 4 da CAPES. 

Uma série de atividades, na sua maioria, eventos de extensão universitária, tem permeado os 
mais variados segmentos da nossa sociedade. Tais eventos têm se tornado tradicionais no 
calendário nacional 

A Escola desenvolve programas desde a iniciação infanto-juvenil, passando pelo Curso 
Básico, curso de Graduação e cursos de Pós-graduação. As atividades práticas desenvolvidas pela 
Escola estão sustentadas no esforço coletivo dos corpos docente, técnico e discente que compõem 
os grupos estáveis da instituição - a Orquestra Sinfônica, o Madrigal, a Banda Sinfônica, Orquestra 
de Câmara e outros grupos de música de câmara. 

Além da Orquestra Sinfônica (OSUFBA) e do Madrigal da UFBA, temos os seguintes 
conjuntos musicais da EMUS: UFBA Filarmônica / Quinteto de Metais / Quarteto 
Methamorphosys / Grupo de Percussão / Orquestra de Violões / GIMBA. 
 
 
 
2.2 Organograma da EMUS e informações relevantes do Regimento da Unidade 
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CONGREGAÇÃO: José Maurício Brandão -
Diretor, Presidente da Congregação e Maria 

Thereza Pitta Gondim - Vice-diretora 

REPRESENTANTES DA UNIDADE NOS 
CONSELHOS ACADÊMICOS: CONSUNI, 

CONSEPE, CAE, CAPEX

COORDENADORES DOS COLEGIADOS DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO E DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA

REPRESENTANTES DO CORPO DOCENTE REPRESENTANTE DOS SERVIDORES 
TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 
TÉCNICOS - MÚSICOS REPRESENTANTES DO CORPO DISCENTE

DIRETORIA

SETOR ADMINISTRATIVO: SECRETARIA GERAL 
E CHEFIA DE APOIO; SECRETARIA 

ACADÊMICA - SECRETARIA DO DMUS E DOS 
COLEGIADOS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
PRODUÇÃO CULTURAL

SECRETARIA DE APOIO: Montador da 
Orquestra - Antonio Jorge Ferreira

Arquivista da Orquestra - Davi Santana de 
Cerqueira

Manutenção - Hélio da Anunciação Ferreira
Fiscais do Núcleo de Informática - Antônio 

Jorge Ferreira e Osvaldo dos Reis Bispo Filho

BIBLIOTECA
COLEGIADOS: LICENCIATURA EM MÚSICA, 

INSTRUMENTO, COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA, 
CANTO, MÚSICA POPULAR

DEPARTAMENTO DE MÚSICA (DMUS)
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3 CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

3.1 Titulação do corpo Docente 
 
Conforme verifica-se na tabela abaixo o 94% dos docentes do Departamento de Música possuem 
pós-graduação. 

Tabela 1 – Quantitativo/titulação de docentes 
Titulação Quantidade % 

Doutorado 38 70% 
Mestrado 16 24% 
Graduação 1 6% 

 
Tabela 2 – Quantitativo/titulação de técnicos-administrativos 

Titulação Quantidade % 
Doutorado 0 0 
Mestrado 3 20 
Graduação 14 80 

 
Tabela 3 – Quantitativo/titulação de técnicos-músicos 

Titulação Quantidade % 
Doutorado 5 10 
Mestrado 19 48 
Graduação 29 52 

 
3.2 Regime de trabalho do corpo Docente 
 
O regime de trabalho dos docentes do Departamento de Música pode ser visto na tabela abaixo: 

Tabela 4 – Regime de trabalho dos docentes 
Regime Quantidade % 

DE 27 50 
40 Horas 25 45 
30 Horas 02 5 
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3.3 Breve descrição e principais mudanças ocorridas no exercício referentes aos docentes e 
técnicos 

3.3.1 Quadro docente 

Ao final de 2017, o Departamento de Música possui 53 docentes do quadro permanente e 
espera-se a contratação de mais dois professores através de concurso público. A composição da 
titulação deverá ser modificada já que alguns docentes estão em fase de conclusão de doutorado. 

Docentes aposentados em 2017: Diana Santiago da Fonseca 

3.3.2 Quadro técnico-administrativo 

Ao final de 2017 contamos com 19 servidores, com carga horária de 40 horas, sendo que 8 
destes estão em situação de abono-permanência. 

No final desse ano duas servidoras do quadro pediram aposentadoria: Maria Helena 
Barreto Santos Bezerra; Valéria Garcia de Macedo. 

Contratação de uma estagiária em Produção Cultural (aluna FACOM/UFBA) para 
constituição no Núcleo de Gerência de produção e Divulgação da EMUS 

3.3.3 Quadro técnico-músicos 

Em 2017 contamos com um quadro de 53 músicos, com carga horária de 25 horas. 
Músico aposentado no final de 2017: José Coelho Barreto 

3.4 Capacitação profissional 

Docentes em capacitação: Jaqueline Leite, no Brasil; Ricardo Campanogara, nos EUA. 

4 INFRAESTRUTURA 

4.1 Número de salas de aula, videoconferência, gabinetes, auditórios, demais espaços, fatos 
relevantes  Sem alterações substanciais do relatorio anterior 

Ressaltamos apenas o início (ainda por concluir) da constituição de uma Sala  de Professores, 
uma Sala para abrigar o Núcleo de Informática e Sala de Convivência para a Graduação. 

4.2 Número e identificação de Laboratórios por Departamento (área física, atividades 
desenvolvidas)  Sem alterações substanciais do relatorio anterior 

Ressaltamos apenas o início (ainda por concluir) da constituição de uma Sala para abrigar o 
futuro labora’torio de audio-visual e multi-meios, e a reforma (ainda pro concluir) da Sala 
Walter Smetak, convertida em laboratório do curso de Música Popular 

4.3 Acervos e Memorial Sem alterações substanciais do relatorio anterior 
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Ressaltamos apenas o processo de aquisição do acervo particular do Prof. Horst Schwebel, ex 
diretor da EMUS, considerado o maior acervo de partituras e materiais para Banda Sinfônica 
do Brasil 

4.4 Acessibilidade  Sem alterações do relatorio anterior 

4.4.1 Modo de atendimento aos alunos com deficiência de acordo com NAPE/PROAE 

4.5 Sustentabilidade (Decreto 7.746/2012, IN 10/2012 da Secretaria de Logística e Tecn. da 
Informação 
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5 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

5.1 Atividades de Ensino 

5.1.1 Ensino de Graduação 

O Departamento de Música da UFBA (DMUS) conta com um corpo docente composto de 
53 professores, sendo que em 2017 dois destes estão afastados para Doutorado. Na graduação 
ofertamos os seguintes cursos – Licenciatura em Música, Bacharelados em Instrumento, Canto, 
Composição, Regência, Música Popular. O ingresso cobriu a totalidade de nossas vagas, quer seja 
pelo ingresso regular, e os ingressos como portadores de diploma, vagas residuais e transferências. 
O DMUS ainda disponibiliza alguns componentes curriculares da área de concentração em Música 
para o BI de Artes do IHAC/UFBA. Os executadas e os de regência tiveram o suporte da OSUFBA 
como pré-requisitos para formaturas. Na tabela a seguir, detalhamos os números por curso: 

CURSO ALUNOS 
ATIVOS 

ALUNOS 
MATRICULADOS 

Canto 14 11 
Composição e 
Regência 

82 55 

Instrumento 152 113 
Licenciatura 
em Música 

131 112 

Música 
Popular 

150 114 

TOTAL 529 405 

Ressalatamos um total de 72 graduados. 

5.1.2 Ensino de Pós-graduação (PPGMUS e PPGPROM) 

5.1.2.1 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA (PPGMUS) – Mestrado Acadêmico e 
Doutorado 

Convênios vigentes: O PPGMUS mantém os seguintes Convênios Internacionais: 

Intercâmbio discente e Co-tutela com a Universidade de Toulouse (firmado em 2009). 

Instituto Piaget (Viseu, Portugal – firmado em 2013). 

Universidade Nova de Lisboa (UNL). 

Western Illinois University (firmado para toda a Escola de Música, em 2013) 

Eventos realizados pelo PPGMUS (vide abaixo em eventos) 

Número de docentes – 17 
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Estudantes matriculados/as 2017 (Mestrado e Doutorado) −  141 

Mestrado: Total – 33 

Doutorado: Total – 107 

Defesas de Mestrado e Doutorado - 21 

Mestrado – 08 

Doutorado – 13 

5.1.2.2 PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA (PPGPROM)  

O PPGPROM completou em dezembro de 2017 o seu quinto ano de fundação, oferecendo o 
primeiro Mestrado Profissional em Música do Brasil. 

Número de docentes: permanentes 18, visitantes 2 

Convênios vigentes: OSESP 

Alunos Ingressos: 16 

Defesas: 13 

Alunos matriculados: 42 

Realizações mais importantes: Organização do I Encontro dos Coordenadores de Programas de 
Pós-Graduação Profissional (dezembro 2017) 

5.1.3 Relação entre Pós-graduação e Graduação 

5.2 Atividades de Pesquisa – linhas de pesquisa, projetos e financiamentos 

PPGMUS: A maior parte dos projetos de docentes do corpo permanente PPGMUS possui 
financiamento de custeio e/ou capital, bolsas de iniciação científica (PIBIC), iniciação à docência 
(PIBID) ou de iniciação à extensão (PIBIEX). O financiamento dessas bolsas é realizado pelo 
CNPq, FAPESB e pela própria UFBA. 

Áreas de concentração e linhas de pesquisa 
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ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

Área Linhas de pesquisa 

1. Composição 
Composição e teorias da 
música: da criação ao ensino 

Computação musical aplicada 

  

2. Educação Musical Processos, práticas e métodos para formação em música 

3.Etnomusicologia Práticas culturais musicais em perspectiva crítica 

4. Execução Musical 

Práticas Interpretativas e 
Regência (estudos corais e 
orquestrais) 

Processos e práticas em execução musical 

  

5. Musicologia 
Memória, documentação e interpretação histórica musicais e 
relativas à música 

Projetos:  

Memória, documentação e interpretação histórica musicais e relativas à música 

 Projeto de pesquisa do Prof. Marcos da Silva Sampaio, em andamento - "Métrica de 
comparação de melodias baseada em relações de contornos musicais para análise de 
grandes coleções de música". 2014-2017. Aprovado pela congregação da EMUS/UFBA 
em 11/07/2014. Financiado pelo CNPQ (Chamada Universal 14/2014). O projeto está em 
fase de conclusão e divulgação de resultados. 

 Projeto de pesquisa do Prof. Dr. José Maurício Valle Brandão, em andamento: “O estudo 
da Regência e suas interfaces: educação, administração, história e performance.” Aprovado 
pela congregação da EMUS/UFBA. 
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 Projeto de pesquisa do Prof. Dr. Heinz Karl Novaes Schwebel, em andamento: “A 
viabilidade da aplicação dos trompetes em ré e mi bemol de 3 e 4 válvulas na execução do 
repertório solo e camerístico.” Aprovado pela congregação da EMUS/UFBA. 

 Projeto de pesquisa do Prof. Dr. Heinz Karl Novaes Schwebel, em andamento: “Orquestra 
Sinfônicas Brasileiras: relações entre modelos de gestão e resultados alcançados.” 
Aprovado pela congregação da EMUS/UFBA. 

 Projeto de pesquisa do Prof. Dr. Lucas Robatto, em andamento: “Fundamentos Teóricos e 
Conceituais da Interpretação Musical.” Aprovado pela congregação da EMUS/UFBA 
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PPGPROM 

O curso de Mestrado Profissional em Música do PPGPROM é composto pelas seguintes áreas, 
com as respectivas linhas: 

1) Área da Criação Musical – Interpretação: 

Voltada para a formação de profissionais nas áreas da execução instrumental e vocal, assim 
como da regência de conjuntos instrumentais e vocais. 

Esta Área é constituída pelas seguintes Linhas de Atuação Profissional: 

 1.a) Linha da Formação do Músico 

 Esta linha objetiva a formação continuada de profissionais especializados em práticas 
musicais avançadas e transformadoras de procedimentos nas atividades interpretativas 
musicais, englobando o domínio individual do meio expressivo (instrumento específico, 
voz, regência, etc.), a experiência orientada da prática coletiva, como também a formação 
em atividades auxiliares na construção da carreira de intérprete musical. 

1.b) Linha da Pedagogia Instrumental e Vocal 

 Esta linha objetiva a formação continuada de profissionais especializados em práticas 
docentes avançadas e transformadoras para atuar, especificamente, por meio da prática de 
ensino de instrumentos musicais ou canto, nas modalidades coletiva, individual ou à 
distância, em projetos de Educação Musical pertencentes ao ensino básico, comunidades 
diversas ou a própria Universidade. Esta linha é compartilhada com a Área de Educação 
Musical. 

1.c) Linha Especial de Alta Performance Orquestral (criada em 2015) 

 Esta linha objetiva a formação continuada de profissionais especializados em práticas 
musicais avançadas e transformadoras de procedimentos nas atividades interpretativas 
musicais, com ênfase especial em pesquisas profissionais aplicadas desenvolvidas em 
ambientes profissionais de orquestras sinfônicas de alta qualidade. A participação nesta 
linha é reservada a mestrandos que possam comprovar o aval institucional de orquestras 
sinfônicas de alta qualidade. 

2) Área da Educação Musical: 

Voltada para processos de transmissão de saberes em música em ambientes formais, não-formais 
e mistos. 

Esta Área é constituída pelas seguintes Linhas de Atuação Profissional: 
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2.a) Linha da Formação do Educador Musical 

 Esta linha objetiva a formação continuada de profissionais especializados em práticas 
docentes avançadas e transformadoras em contextos formais, não formais e mistos. 

2.b) Linha da Pedagogia Instrumental e Vocal 

 Esta linha objetiva a formação continuada de profissionais especializados em práticas 
docentes avançadas e transformadoras para atuar, especificamente, por meio da prática de 
ensino de instrumentos musicais ou canto, nas modalidades coletiva, individual ou à 
distância, em projetos de Educação Musical pertencentes ao ensino básico, comunidades 
diversas ou a própria Universidade. Esta linha é compartilhada com a Área de Criação 
Musical-Interpretação. 

5.3 Atividades de Extensão – projetos, recursos etc. 

Nossos cursos de extensão, uma tradição da EMUS, manteve seu escopo, com uma média 
de 700 alunos, e expansão em mais algumas especialidades, fruto de demandas advindas da 
comunidade. São oferecidos para todas as faixas etárias e graus de conhecimento: 

 Musicalização de Bebês e Musicalização Infantil: Projeto Musicalização Infantil da UFBA. 
Direcionado ao público infantil de 0 a 6 anos de idade.  

 Conjunto instrumental: Direcionado para crianças de 6 a 10 anos de idade, o visa trabalhar 
através de arranjos musicais o desenvolvimento da percepção, performance, composição e 
apreciação musicais, entre outros. Este curso surgiu para dar continuidade ao trabalho que 
vem sendo realizado no Curso de Musicalização Infantil, no entanto, é aberto também para 
alunos externos e que ainda não possuem experiência musical. O Conjunto Instrumental 
dispõe, primeiramente, de instrumentos de pequena percussão, porém permite a inclusão 
de instrumentos musicais que os alunos já tocam (ex.: flauta, violão, teclado, piano, etc.). 
Cabe citar que o curso não tem como pré-requisito a leitura musical. Contudo, o objetivo 
é o de propiciar o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas, motoras e 
sociais, oferecendo aos alunos, de maneira lúdica, uma rica vivência musical. 

 Iniciação Musical ao Instrumento. Abrange a faixa etária dos 7 aos 10 anos. O objetivo é 
proporcionar o aprendizado da música, interagindo com um repertório nacional e 
internacional, de forma a promover o desenvolvimento do aluno e o seu gosto musical 
através da prática instrumental. A EMUS oferece essa inicição através do Piano (IMIT), 
Violão (IMIV), Violino (IMAV), e Flauta Doce (IMAF). 

 Oficinas de canto e instrumentos: Baixo, Bateria, Clarineta, Flauta, Guitarra, Oboé, 
Percussão, Piano, Sax, Trompete, Violão, Violino, Violoncelo, além de teoria musical. 
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CURSO BÁSICO – um curso mais técnico e avançado, em Canto e nos seguintes 
instrumentos:  
Clarinete, Composição e Regência, Flauta Doce e Flauta Transversal, Percussão, Piano, 
Saxofone, Trombone, Trompete, Violão, Violino, Violoncelo, Harpa. 

 APRESENTAÇÕES E CONCERTOS DA OSUFBA E MADRIGAL 

 Realização de concertos com Quinteto de Metais da UFBA nos seguintes Estados: Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. 

 Através do Projeto Música no Hospital foram realizadas 16 apresentações com a Orquestra 
de Violões. 

5.4 Produção artística, cultural, científica e/ou técnica (publicações, apresentações etc.) 

O grupo GIMBA, na temporada 2017, realizou o terceiro ano do Projeto de 
Internacionalização da Música Baiana Contemporânea de Concerto. Neste ano, contemplado pelo 
edital do Programa de Apoio às Artes da PROEXT, o GIMBA (que engloba o Quinteto de Metais 
da UFBA e o Quarteto Methamorphosys) realizou dois concertos em Lima, Peru entre os dias 7 e 
9/12. 

O Grupo de Percussão realizou mais uma edição do Festival de Percussão Dois de Julho e 
efetuou o lançamento do seu segundo CD. 

A UFBA Filarmônica manteve intensa atividade, da qual ressaltamos a realização e 
participação no IV Fórum de Filarmônicas. 

A Orquestra de Violões da UFBA, na temporada 2017, dentre suas inúmeras atividades 
ressaltamos: o lançamento do seu primeiro CD e a turnê realizada pelas cidades de Feira de 
Santana, Aracaju a Itabaiana. 

APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA DE VIOLÕES 

 23/03 - Antiga Faculdade de Medicina (Comemoração dos 10 anos do Programa de Pós-
Graduação em Saúde, ambiente e Trabalho) 

 23/10 - Posse do Diretor da Faculdade de Direito 
 09/11 - Abertura das Olimpíadas de Matemática - Salão Nobre da Reitoria 
 Apresentações dentro da programação da Turnê Nordeste Ano II: 
 21/11 - Centro Universitário de Cultura e Arte (Feira de Santana) 
 22/11 - Auditório da Universidade Federal de Sergipe (Itabaiana/SE) 
 23/11 - Centro Cultural de Aracaju/SE 
 25/11 - Lançamento do CD “Concertos Brasileiros” - Museu de Arte da Bahia 
 04/12 - Simpósio Internacional de Artes na Educação - Salão Nobre da Reitoria 
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 18 e 19/12 - Natal nas Estações - Apresentações nas Estações de Metrô da Rodoviária e do 
Imbuí (BAHIATURSA) 

SEXTAS MUSICAIS NO MAB 

No semestre 2017.2 os músicos coordenaram o projeto Sextas Musicais no MAB, que 
buscou promover recitais mensais de alunos e egressos da EMUS /UFBA no Museu de Arte da 
Bahia (MAB). No âmbito do projeto foram realizados 04 (quatro) recitais: 
18 /08 - Igor Rosário (aluno de Mestrado Profissional - PPG-PROM) 
29/09 - Afonso Celso e Diego Esteves (alunos do curso de Instrumento) 
27/10 - Felipe Rebouças e Adriano Oliveira (egressos do curso de Instrumento) 
24/11 - Mario Ulloa (egresso do curso de Doutorado em Performance - PPGMUS) 
Os recitais contaram com um público que variou entre 20 e 60 pessoas. Para a realização de cada 
recital, os técnicos-músicos tiveram que dar conta das seguintes ações: 
É importante registrar que o Museu de Arte da Bahia ofereceu, além do espaço físico, a equipe de 
design para confecção dos flyers para divulgação dos recitais e divulgou as atividades do projeto 
nos canais de comunicação do Museu. Também disponibilizou apoio logístico para organização 
das cadeiras da plateia e colocação de tablado para destaque dos músicos, além de registrar em 
fotos os recitais realizados. 

PROJETO EMUS NO PALCO 

Projeto voltado para o escoamento da produção artística discente e docente da EMUS, sob 
três formatos: EMUS no PALCO em Casa (realizado no Auditório da EMUS); EMUS no PALCO 
fora de Casa (realizado em palcos diversos da cidade – Espaço Cultural da Câmara de Vereadores, 
Museu de Arte da Bahia etc. – obtidos através de convênios de parceria; EMUS no PALCO 
Independente (realizado em pautas externas, condicionado à realização de produção) 

TEMPORADA 2017 OSUFBA 

A OSUFBA, no seu processo de recomposição, viveu grandes progressos na temporada 
2017, a saber: 

Estruturação da temporada em dois grandes blocos, denominados OSUFBA Sinfônica e 
OSUFBA Câmara. O primeiro deles, OSUFBA Sinfônica, no qual majoritariamente são focadas 
as atividades de Prática de Orquestra dos alunos de graduação e pós-graduação da EMUS. Neste 
formato, a OSUFBA realizou cinco concertos, contando com um efetivo de 80 músicos, entre 
técnicos, alunos e professores. O OSUFBA Câmara, contando essencialmente com técnicos 
músicos, realizou mais oito concertos (dois deles junto com o Madrigal da UFBA). Foram 13 
concertos realizados no total. 

Ainda teríamos uma turnê pelas capitais do Nordeste, frustrada pelo não repasse de recursos 
pelo governo federal 

TEMPORADA 2017 MADRIGAL DA UFBA 
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O Madrigal, na temporada 2017, realizou um total de oito Concertos de grande porte, sendo 
seis deles a capella e dois junto à OSUFBA. Isso, ao lado de participações em eventos 
significativos da comunidade da UFBA, sendo o Congresso UFBA 2017 o maior deles. Como de 
costume, o Madrigal colaborou com muitos eventos da UFBA, em diversas áreas e localidades dos 
seus campi. 

Sobre a OSUFBA e Madrigal, no ano de 2017, foi de grande relevância o concurso para 10 
novas vagas de técnicos músicos, sendo sete para a OSUFBA, duas para o Madrigal e uma vaga 
de pianista correpetidor. 

 

Prof. Marcos da Silva Sampaio: 
 Participação em mesa no II Congresso da TeMA (Associação Brasileira de Teoria e 

Análise Musical), 2017, Florianópolis."Teoria de Relações de Contornos Musicais: 
multiplicidade de aplicações em estudos brasileiros." 

 Capítulo de livro. SAMPAIO, M. S. A Teoria de Relações de Contornos no Brasil In: 
Teoria e Análise em Perspectiva Didática. Salvador: UFBA, 2017, v.2, p. 123-137. 

 Software. ContourMetrics (versões 0.1, 0.2, 0.3, 0.3.1, 0.4 e 0.4.1). Calculadora de 
operações de contornos e software de benchmark de algoritmos de similaridade de 
contornos. http://contour.genosmus.com. Resultado do projeto de comparação de 
contornos. 

 Apresentação de composição musical no Brasil. SAMPAIO, M. S.; SANTOS, G. P. 
Octaedro, op. 12. III Festival Virtuosi, Belo Jardim, 14/07. 2017. 

Prof. Lélio Eduardo Alves da Silva 
 Livro: Manual do Mestre de Banda (no prelo) financiado pela FAPERJ 
 Editor responsável da Revista da Associação Brasileira de Trombonistas 
 Concerto - Regência da Banda Sinfônica do Festival Internacional de Música de 

Londrina 

Prof. Rafael Luís Garbuio 

 Sexta da Calourada 2017 – Participação do Madrigal da UFBA – 12 de maio de 2017 no 
Auditório da Escola de Música da UFBA -  Regência: Rafael Garbuio 

 Concerto do Madrigal da UFBA “EMUS no Palco” – 18 de julho de 2017 no Auditório da 
Escola de Música da UFBA – Regência: Rafael Garbuio 

 Concerto do Madrigal da UFBA “MÚSICA NO MUSEU” – 19 de julho de 2017 na Capela 
de Santa Teresa no Museu de Arte Sacra da UFBA – Regência: Rafael Garbuio 

 Concerto do Madrigal da UFBA “MÚSICA NA IGREJA” – 26 de julho de 2017 na Capela 
Nossa Senhora da Vitoria, IFBA– Regência: Rafael Garbuio 
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 Concerto do Madrigal da UFBA “EMUS NO PALCO FORA DE CASA” – 17 de agosto 
de 2017 no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador– Regência: Rafael 
Garbuio 

 Concerto de Encerramento do Semestre 2017.1 – Canto Coral e Regência Suplementar – 
24 de agosto de 2017 no Salão Nobre da Reitoria da UFBA - Orientação e regência: Rafael 
Garbuio 

 Concerto do Madrigal da UFBA “Música Sacra” com a Participação especial da OSUFBA 
– 14 de setembro de 2017 no Museu de Arte Sacra da UFBA. Regência: Rafael Garbuio. 

 Concerto do Madrigal da UFBA na “Cerimônia de Titulação e Posse dos Novos Membros 
da Academia de Ciências da Bahia (ACB)” - 04 de outubro de 2017 no Salão Nobre da 
Reitoria – Regência: Rafael Garbuio. 

 Participação do Madrigal da UFBA na Abertura do CONGRESSO UFBA 2017 – 16 de 
outubro no Salão Nobre da Reitoria. Regência: Rafael Garbuio.  

 Participação dos alunos da Matéria Canto Coral no Encerramento do Congresso UFBA 
2017 – 18 de outubro no Salão Nobre da Reitoria. Regência: Rafael Garbuio.  

 Artigo: “O texto do O Vos Omnes e o ideal poético de Carlo Gesualdo – a identificação 
das predileções poéticas do compositor em sua obra sacra” – XXVII Congresso Nacional 
da ANPPOM. Autor: Rafael Garbuio 

 Artigo: “O Maneirismo Musical: um estudo sobre a aproximação entre a estética do 
Maneirismo e o madrigal italiano tardio” – XXVII Congresso Nacional da ANPPOM. 
Autor: Rafael Garbuio. 

5.5 Eventos (Congressos, seminários, simpósios etc.) 

A Escola de Música realizou o Concurso Horst Schwebel – Solistas da Orquestra Sinfônica 
da UFBA (OSUFBA) 2017.1, com a entrega do prêmio para o solista de violoncello Nilton de 
Jesus Cerqueira da Silva. Rafael Dias Santos Almeida, flauta e Otavio Correa da Silva, trombone, 
foram os dois primeiros colocados nesse mesmo concurso. 

A Escola de Música realizou o Concurso Horst Schwebel – Solistas da Orquestra Sinfônica 
da UFBA (OSUFBA) 2017.2, com a entrega do prêmio para o solista de violino a Sara Fernandes, 
e Trompa a Uriel Borges. Nestes dois editais,a premiação foi a participação como solista com a 
OSUFBA. 

Ernst Widmer inspirou outro concurso para estimular a produção discente na área da 
composição. − Apresentação de Compositores da Bahia.  

Um terceiro concurso, o OSUFBA POPS, que teve como objetivo estimular a produção 
artística discente da Escola de Música da UFBA nas áreas de Composição e Arranjo em Música 
Popular. Nestes dois editais,a premiação foi a execução em concerto da obra premiada com a 
OSUFBA e a publicação da partiura. 

O Grupo de Pesquisa Feminária Musical, o PPGMUS e a Direção da EMUS em parceria 
com o Terreiro do Gantois realizaram o III Encontro Novembro Negro nas Artes: reflexões sobre 
o racismo e (trans)feminicídios epistêmicos e musicais, entre os dias 12 a 14 de dezembro de 2017. 
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PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS 

Compositores da UFBA participaram da 22ª Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea 

Nove compositores da UFBA estão participando da 22ª Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea, que aconteceu de 23 a 29 de outubro, no Rio de Janeiro. A composição Tempuê, 
do professor da Escola de Música, Paulo Costa Lima, estreou no Theatro Municipal, na abertura 
do evento, dia 23. Compositores do movimento cê composiçao da Bahia tiveram obras 
selecionadas para o evento, entre eles o aluno de graduação Luã Almeida, que disputou com 500 
candidatos. Os professores Guilherme Bertissolo e Wellington Gomes também estavam entre os 
selecionados que representam a Escola de Música na Bienal. Os outros são os ex-estudantes da 
graduação (hoje egressos) Paulo Santana e Danniel Ferraz (este Mestre pela McGill no Canadá), 
o doutorando Vinicius Amaro e Alex Pochat, que acabara de defender o seu doutorado, mas foi 
selecionado ainda enquanto estudante da UFBA. Nesta edição do evento, foram apresentadas 61 
peças inéditas – 15 de compositores convidados e 46 selecionadas pelo Prêmio Funarte de 
Composição Clássica 2016. A Bienal é realizada pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), por 
meio do Centro de Música da instituição, em parceria com a Academia Brasileira de Música e com 
o patrocínio do Ministério da Cultura. 

Participação do prof. Lélio Eduardo Alves da Silva: 

 Organizador da Semana Acadêmica do Instituto Brasileiro de Educação Superior 
Continuada; 

 Professor trombone/ Banda Sinfônica do Festival Internacional de Música de Londrina; 

 Master Class como professor de trombone na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 

 Master Class como professor de trombone na Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT) 

 Master Class como professor de trombone na Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT) 

 Master Class como professor de trombone na Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
(UNIRIO) 

 Master Class como professor de trombone na cidade de Paraty. 

Participação do prof. Rafael Luís Garbuio 

• Participação no “Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música 
– Campinas – 2017” - Categoria: Autor. 

5.6 Relações entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas 
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OSUFBA Sinfônica – orquestra na qual majoritariamente são focadas as atividades de 
Prática de Orquestra dos alunos de graduação e pós-graduação da EMUS, também coadunando 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além da OSUFBA, todos os outros grupos musicais 
residentes e os demais que se formam, constituem fonte para inter-relações ensino, pesquisa e 
extensão. 

5.7 Serviços prestados à Comunidade 

A EMUS, desde de sua fundação, tem prestado relevantes serviços tanto à comunidade 
acadêmica − quando solicitada para apresentações em Congressos, Seminários, Festivais e outros 
eventos das unidades da UFBA −, quanto à comunidade soteropolitana e em âmbito nacional, 
promovendo concertos sinfônicos com a OSUFBA, masterclasses, além das apresentações do 
Madrigal da UFBA e de outros grupos musicais vinculados a nossa Instituição. A título de 
exemplo, podemos citar o Projeto Música no Hospital, onde foram realizadas 16 apresentações 
com a Orquestra de Violões.  

O Congresso UFBA 2017 foi outro evento de grande magnitude, com 13.500 participantes 
inscritos, em que nos fizemos presentes. O jingle em defesa da universidade pública no Brasil foi 
cantado pelo Canto-Coral da Escola de Música da UFBA, sob a regência do maestro José Maurício. 
Composta pelo premiado professor, compositor e assessor especial da reitoria Paulo Costa Lima, 
a música convoca todos à defesa da universidade: “vamos defender. Vamos juntos te defender”. 
Completando a programação artística, o violonista costa-riquenho e professor da Escola de Música 
da UFBA, Mário Ulloa, fez uma bela interpretação da canção “El Condor Pasa”. 

Apresentações dos músicos violonistas 

Eventualmente, foram solicitadas à direção da Escola de Música apresentações musicais em 
eventos diversos da Universidade. Os músicos violonistas Adriano Oliveira e Felipe Rebouças 
estiveram disponíveis nas seguintes ocasiões: 

 14/08 - Posse da Diretora do ISC - Sala dos Conselhos/Reitoria 

 26/10 - Evento na APUB 

 27/10 - Homenagem aos Aposentados da Faculdade de Economia 

 01/12 - Olimpíadas de Biologia - Salão Nobre da Reitoria 

 11/12 - Comemoração dos 140 anos da Escola de Belas Artes - Galeria Canizares 

 15/12 - Confraternização Natalina - HUPES 

5 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS CURSOS 

5.1 Avaliação dos cursos de Graduação 

O Curso de Bacharelado em Música Popular recebeu visita de avaliação do MEC, obtendo 
nota 4 

5.2 Avaliação dos cursos de Pós-graduação 
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O PPGMUS – Programa de Pós Graduação Acadêmico em Música – teve sua nota elevada 
para 4 na avaliação trienal (nota máxima possível 7). 

O PPGPROM – Programa de Pós Graduação Profissional em Música – teve sua nota elevada 
para 4 na avaliação trienal (nota máxima possível 5). 

6 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

6.1 Contratos, convênios e acordos 

7 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAÇÕES 

(Caso necesário, podemos enviar planilha do exercício financeiro do ano fiscal de 2017) 

8 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

8.1 Objetivos, diretrizes e metas 

8.2 Plano de Desenvolvimento da Unidade ou PDU – principais aspectos 

9 PREMIAÇÕES 

O Quinteto de Metais da UFBA, além de suas atividades como parte integrante do GIMBA, 
na temporada 2017 foi contemplado pelo Projeto Sonora Brasil do SESC. 

O GIMBA, na temporada 2017, realizou o terceiro ano do Projeto de Internacionalização da 
Música Baiana Contemporânea de Concerto. Neste ano, contemplado pelo edital do Programa de 
Apoio às Artes da PROEXT, o GIMBA (que engloba o Quinteto de Metais da UFBA e o Quarteto 
Methamorphosys) realizou dois concertos em Lima, Peru entre os dias 7 e 9/12. 

O Quinteto de Metais da UFBA, além de suas atividades como parte integrante do GIMBA, 
na temporada 2017 foi contemplado pelo Projeto Sonora Brasil do SESC. 

 

10 INTERNACIONALIZAÇÃO 

10.1 Relações de interação ou cooperação com instituições estrangeiras 

Enfatizamos a construção e maturação do convênio de parceria entre a Escola de Música da 
UFBA e a Musik Hochschulle Mannheim (Escola Superior de Música de Mannheim, 
Alemanha). Nesta parceria temos recebido dois alunos de graduação de Mannheim a cada 
semestre para uma permanênica de dois semestres, e dois alunos nossos são enviados para um 
ou dois semestres de cursos na Hochshulle. Todo o custeio é mantido pela Mannheim Musil 
Hochschulle. 

10.2 Intercâmbio estudantil e docente 
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Neste mesmo convênio, dois docentes da EMUS por ano, são convidados a um período de 
uma semana em atividades acadêmicas em Mannheim. No ano de 2017, dois professores de 
Mannheim passaram uma semana cada consoco em atividades docentes na EMUS. 

 

11 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

A Orquestra de Violões da UFBA, na temporada 2017, dentre suas inúmeras atividades 
ressaltamos: o lançamento do seu primeiro CD e a turnê realizada pelas cidades de Feira de 
Santana, Aracaju a Itabaiana 

O Grupo de Percussão realizou mais uma edição do Festival de Percussão Dois de Julho e 
efetuou o lançamento do seu segundo CD. 

A UFBA Filarmônica manteve intensa ativiadde, da qual ressaltamos a realização e 
participação no IV Fórum de Filarmônicas. 

Gravação, no dia 07/07, da peça Febre do Rato, de Fred Andrade, aluno do Mestrado 
Profissional. 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Num panorama de tantas dificuldades, como as que se apresentaram no ano de 2017, 
conseguimos um sem número de progressos em tantas áreas na EMUS. Cremos na diligência, 
disciplina e dedicação como norteadores do nosso trabalho. Somos uma Escola de Música, e as 
duas vocações de nosso nome – ser escola, e ser música; ser formação e ser arte; ser criação e 
reflexão, ser inovação e tradição – serão um foco constante. Queremos ser uma Escola – una, 
fortalecida, coesa – e de Músicas – na total pluralidade dos fenômenos musicais, culturais e sociais. 
Com esta nosso contribuição, queremos uma UFBA forte, justa, repulbicana, democrática, publica, 
inclusiva e de qualidade. 


