
ANEXO III 
 

NORMAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA DE BELAS ARTES, ESCOLA DE 
MEDICINA VETERINÁRIA E ESCOLA DE MÚSICA 
 

 
 

ESCOLA DE BELAS ARTES 
 

Normas Complementares, relativas aos temas e as especificações das Provas Teórico-Práticas dos concursos para 
Professores Efetivos da Escola de Belas Artes, aprovadas pela Congregação da Unidade, em reunião no dia 29 de 
março de 2012. 
 
DEPARTAMENTO: I – HISTÓRIA DA ARTE E PINTURA 
 
Área de Conhecimento: Desenvolvimento do Projeto de Decoração Ambiental; Área de concentração: 
Design; Sub-área: Design de Interiores. 
 
 Desenvolver projeto de Design de Interior, a lápis e em cor, constando de um layout falado (escala 1:25) e 02 
(duas) perspectivas, acompanhado de relatório explicitando a concepção projetual adotada na intervenção nos 
seguintes espaços: 
1. Escritório de Design de Interiores 
2. Apartamento quarto e sala 
3. Lançamento de livro (coquetel e noite de autógrafo) 
4. Loja de sapatos. 
5. Consultório Odontológico 
A prova Teórico -Prática ocorrerá em 02 (dois) dias, utilizando 04 (quatro) turnos de 04 (quatro) horas. A cada 02 
(dois) turnos serão desenvolvidos e entregues à comissão Julgadora um projeto e um relatório sobre a concepção 
projetual do tema sorteado entre os 05 (cinco) itens acima listados. No dia seguinte, o tema já sorteado no 
primeiro dia será excluído. 
A Comissão Julgadora fornecerá 01 (uma) planta-baixa na escala 1:50 e o programa (perfil do cliente), relativo a 
cada tema sorteado entre os 05 (cinco) itens acima listados. Os candidatos deverão trazer: folhas de papel 
manteiga, lápis de cor, instrumentos de desenho. Durante a prova não será permitida a consulta de material 
bibliográfico, impresso e/ou digital. 

 
BAREMA - PROVA TEÓRICO PRÁTICA PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Adequação do projeto ao programa/perfil do cliente/usuário 2,0 
Conhecimento e aplicação dos conceitos atuais 1,5 
Domínio do repertório técnico e de representação gráfica 2,0 
Tratamento das superfícies/uso das cores e texturas 1,5 
Criatividade 2,0 
Adequação aos princípios de sustentabilidade e design universal 1,0 
Total                   10,0 
 
 
 
BAREMA – RELATÓRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Descrição dos procedimentos técnicos e/ou projetuais 2,0 
Fundamentação teórica/conceitual 3,0 
Poder de síntese/objetividade 1,0 
Fundamentação dos resultados alcançados 2 0 
Correção da língua portuguesa/terminologia específica 2,0 
Total 10,0 
 
 
 

 
 



Área de Conhecimento: Pintura; Área de Concentração: Artes Plásticas; Sub-Área: Pintura 
 
Desenvolver trabalhos práticos de pintura em 03( três) técnicas sorteadas entre as 06 (seis) abaixo relacionadas, 
sobre suportes específicos, acompanhados de relatório que registre os conceitos adotados, as aplicabilidades e 
especificidades pertinentes às técnicas, temas e funções das obras realizadas. 
Temas 
1. Acrílico sobre tela de 1.00 X 0.70 cm 
2. Guache sobre papel adequado de 1.00 X 0.70 cm 
3. Aquarela sobre papel adequado em formato A2 
4. Pastel seco sobre papel preto em formato A2 
5. Pastel óleo sobre papel adequado em formato A2 
6. Óleo sobre tela 1.00 X 0.70 cm 

 
Observações: 
A prova teórico-prática será desenvolvida em 04 (quatro) turnos de 04 (quatro) horas cada, perfazendo total de 02 
(dois) dias.  
No primeiro turno do primeiro dia deverá ser produzida uma pintura de observação e no segundo turno uma 
pintura de interpretação.  
No primeiro turno do segundo dia deverá ser criado um módulo e uma composição por ele gerada, representada 
em perspectiva a partir do espaço construído definido pela Comissão Julgadora.  
No quarto e último turno deverá ser produzido o memorial com a abordagem dos aspectos técnicos, conceituais e 
interpretativos sobre temas, materiais e processos adotados na produção das três pinturas realizadas.  
Para cada etapa da prova, um tema dos acima elencados será sorteado e automaticamente eliminado do conjunto 
de temas para que não se repita nas etapas seguintes.  
Após o sorteio da técnica a ser trabalhada, a Comissão Julgadora indicará os modelos, temas e funções para a 
produção das pinturas.  
Os candidatos deverão trazer todos os materiais necessários à produção das técnicas de pinturas listadas, isto é, 
tintas e instrumentos e suportes adequados (papéis formato A2 e telas 1.00 X 0.70 cm).  
Será eliminado da prova o candidato que não tenha em seu poder os materiais necessários à sua realização. Não 
será permitido o uso compartilhado de materiais entre os candidatos.  
Durante a prova não será permitida a consulta de material bibliográfico, impresso e/ ou digital, a circulação dos 
candidatos pelo espaço de realização das provas, o uso de aparelhos eletrônicos como celulares, smartphones, 
máquinas fotográficas etc. Tampouco serão tolerados comentários ou diálogos trocados entre os candidatos. 
Qualquer interlocução entre os candidatos e a Comissão Julgadora deverá ser feita em voz alta para conhecimento 
de todos. 

 
 
BAREMA - PROVA TEÓRICO PRÁTICA PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Capacidade de observação e fidelidade aos modelos 2,0 
Domínio das principais características das técnicas trabalhadas 2,0 
Eleição do suporte e sua adequação à técnica trabalhada 1,0 
Habilidade no manuseio das técnicas e dos instrumentos 1,0 
Exploração dos volumes, estruturas e ritmos nas composições. 1,0 
Domínio de perspectiva, luz e sombra. 1,0 
Criatividade na interpretação do tema ou modelo proposto 1,0 
Domínio e uso das cores 1,0 
Total 10,0 
 
 
 
BAREMA – RELATÓRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Descrição dos procedimentos técnicos e/ou projetuais 2,0 
Fundamentação teórica/conceitual 3,0 
Poder de síntese/objetividade 1,0 
Fundamentação dos resultados alcançados 2,0 
Correção da língua portuguesa/terminologia específica 2,0 
Total 10,0 



 
 

DEPARTAMENTO II - EXPRESSÃO GRÁFICA E TRIDIMENSIONAL 
 
Área de Conhecimento: Desenho de Observação; Área de Concentração: Artes Plásticas; Sub-Área: 
Desenho de Observação 
 
A prova teórico-prática terá definido para todos os candidatos, o tema número 01 (um), abaixo especificado. 
  
1. Construir um desenho de observação até sua arte final com os seguintes modelos: 
A - Figura humana em composição com forma geométrica 
B - Modelos naturais (Flor, fruto, semente, folhas, raízes, pedras, etc.) 
C - Perspectiva arquitetônica colorida (interna ou externa) tendo como referência a figura humana. 
 
OBS.: Os modelos serão indicados pela Comissão Julgadora no momento da realização da prova. 
 
A prova Teórico-Prática ocorrerá em 02 (dois) dias, utilizando 04 (quatro) turnos de 04 (quatro) horas, sendo os 
03 (três) primeiros turnos destinados ao desenvolvimento dos desenhos de observação dos modelos supracitados 
(itens A, B e C) e o quarto turno destinado ao desenvolvimento do relatório referente aos trabalhos desenvolvidos.  
 
É de responsabilidade dos candidatos providenciar todo o material necessário para a realização das provas. 

 
BAREMA - PROVA TEÓRICO PRÁTICA PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Capacidade de observação e representação realista na forma 
tridimensional 

2,0 
 

Proporcionalidade do desenho. Representação espacial 2,0 
Conhecimento e domínio da técnica do desenho: escorços, 
deformações, alinhamentos verticais e horizontais 

1,5 
 

Expressividade: Domínio do traço, sombreamentos, texturas e 
efeitos 

2,0 

Composição do desenho 1,5 
Apresentação final do trabalho 1,0 
Total 10,0 
 
 
BAREMA – RELATÓRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Descrição dos procedimentos técnicos e/ou projetuais 2,0 
Fundamentação teórica/conceitual 3,0 
Poder de síntese/objetividade 1,0 
Fundamentação dos resultados alcançados 2,0 
Correção da língua portuguesa/terminologia específica 2,0 
Total 10,0 
 
 

Área de Conhecimento: Gravura; Área de concentração: Artes Plásticas; Sub-área: Gravura 
 
A prova teórico-prática terá definido para todos os candidatos, o tema número 01 (um), abaixo especificado. 
1. Realização de 01 trabalho em cada uma das técnicas da gravura abaixo relacionadas, atendendo as 
respectivas demandas para cada técnica. 
A - Gravura em Metal 
Preparação da matriz e realização das etapas necessárias para fixação da imagem, incluindo a tintagem, com 
impressão de três (03) cópias sobre o papel. Deverão ser utilizadas na mesma matriz as seguintes técnicas: Água 
forte, água tinta e ponta seca. 
B - Serigrafia 
Preparação da matriz e realização das etapas necessárias para fixação da imagem incluindo a tintagem, com 
impressão de três (03) cópias sobre papel. Essas impressões deverão ser produzidas com no mínimo de duas (02) 
cores. 
 



C - Xilogravura 
Preparação da matriz de madeira, e realização dos procedimentos necessários para obtenção da imagem a ser 
impressa sobre papel com produção de três (03) cópias. 
 
OBS.: A prova Teórico-Prática ocorrerá em 02 (dois) dias, utilizando 04 (quatro) turnos de 04 (quatro) horas, 
sendo os 03 (três) primeiros turnos destinados ao desenvolvimento dos trabalhos supracitados (itens A, B e C) e o 
quarto turno destinado ao desenvolvimento do relatório referente aos trabalhos desenvolvidos. 
 
É de responsabilidade dos candidatos providenciar todo o material necessário para a realização das provas. 

 
BAREMA - PROVA TEÓRICO PRÁTICA PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Conhecimento das técnicas 2,0 
Habilidade técnica. Conhecimento na utilização das ferramentas 
e equipamentos no laboratório 

2,0 
 

Preparação das matrizes 1,5 
Impressão: Enquadramento e composição da imagem. O uso das 
tintas e técnicas de reproduções adequadas 

1,5 
 

Qualidade artística: Criatividade, expressividade. Poética 
Pessoal. 

2,0 

Apresentação do trabalho 1,0 
Total 10,0 
 
 
BAREMA – RELATÓRIO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Descrição dos procedimentos técnicos e/ou projetuais 2,0 
Fundamentação teórica/conceitual 3,0 
Poder de síntese/objetividade 1,0 
Fundamentação dos resultados alcançados 2,0 
Correção da língua portuguesa/terminologia específica 2,0 
Total 10,0 
 
 
 

Área de Conhecimento: Fotografia; Área de concentração: Design e Artes Visuais Sub-área: Fotografia 
 
A prova teórico-prática terá definido para todos os candidatos, os 02 (dois) temas abaixo especificados. 
 
1. O candidato deverá fotografar em película para Preto e Branco com uma câmera para filmes, e, em seguida, 
dirigir-se ao laboratório fotográfico da Escola de Belas Artes para revelar o filme e copiar uma imagem; 
2. O candidato deverá fotografar em máquina digital e em seguida dirigir-se ao laboratório de informática para 
desenvolver tratamento de imagem que considere: 
a) Fotografar imagem indicada pela banca; 
b) Recuperar digitalmente a imagem apresentada; 
c) Criar a partir da imagem recuperada, propostas criativas que caracterize expressão pessoal. 
 
OBS. A prova Teórico-Prática ocorrerá em 02 (dois) dias, utilizando 04 (quatro) turnos de 04 (quatro) horas, 
sendo os dois primeiros turnos destinados ao desenvolvimento do trabalho supracitado no item nº 1, o terceiro 
turno será destinado ao desenvolvimento do trabalho do item nº 2. O quarto turno será destinado à realização do 
relatório referente aos trabalhos desenvolvidos.  
 
É de responsabilidade dos candidatos providenciar todo o material necessário para a realização das provas. 

 
 
 
 
 
 
 



BAREMA - PROVA TEÓRICO PRÁTICA PONTOS 
 Máximo Obtido 
Conhecimento do equipamento analógico e digital 1,5  
Conhecimento e domínio técnico na utilização do 
equipamento no laboratório 

1,5  

Conhecimento e domínio das ferramentas digitais 1,5  
Enquadramento e composição da imagem 1,0  
Conhecimento e aplicação da técnica de revelação do 
filme e ampliação (químicos, proporções e tempo 
necessário) 

2,5 
 

 

Criatividade, e originalidade associada à poética do 
candidato 

1,0  

Qualidade das imagens fotográficas (técnica e 
apresentação) 

1,0  

Total 10,0  
 
 
 
 
BAREMA – RELATÓRIO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Descrição dos procedimentos técnicos e/ou projetuais 2,0 
Fundamentação teórica/conceitual 3,0 
Poder de síntese/ objetividade 1,0 
Fundamentação dos resultados alcançados 2,0 
Correção da língua portuguesa / terminologia específica 2,0 
Total 10,0 
 
 

Área de Conhecimento: Cerâmica; Área de concentração: Artes Plásticas Sub-área: Cerâmica 
Temas: 
1. Produzir um objeto na técnica para cerâmica apresentando características que transitam entre escultura, objeto e 
design; 
2. Elaborar um objeto para cerâmica explorando as características próprias das massas para cerâmica e técnicas 
específicas; 
3. Dentro do contexto da cerâmica artística realizar uma escultura utilizando os procedimentos técnicos desde a 
preparação da massa para cerâmica até a arte final da modelagem da peça. 
 
OBS. Será sorteado um mesmo tema para todos os candidatos. A prova Teórico-Prática ocorrerá em 02 (dois) 
dias, utilizando 04 (quatro) turnos de 04 (quatro) horas, sendo o primeiro turno para realização do protótipo do 
trabalho que será desenvolvido, o segundo e o terceiro turno destinados ao desenvolvimento do trabalho até a arte 
final, e o quarto turno destinado à realização do relatório referente aos trabalhos desenvolvidos.  
 
É de responsabilidade dos candidatos providenciar todo o material necessário para a realização das provas. 

 
BAREMA - PROVA TEÓRICO PRÁTICA PONTOS 
 Máximo Obtido 
Habilidade técnica: Conhecimento e domínio prático dos 
materiais e equipamentos utilizados durante a realização da 
prova 

2,0 
 

 

Articulação prática e teórica com o tema selecionado 2,0  
Conhecimento dos procedimentos cerâmicos aplicados na 
arte contemporânea 

1,0  

Criatividade e originalidade associada à poética do 
candidato 

2,0  

Qualidade técnica do trabalho realizado 2,0  
Apresentação final 1,0  
Total 10,0  



BAREMA – RELATÓRIO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Descrição dos procedimentos técnicos e/ou projetuais 2,0 
Fundamentação teórica/conceitual 3,0 
Poder de síntese/ objetividade 1,0 
Fundamentação dos resultados alcançados 2,0 
Correção da língua portuguesa / terminologia específica 2,0 
Total 10,0 
 

 
 

ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 

DEPARTAMENTO: PRODUÇÃO ANIMAL 
Área de Conhecimento: Anestesiologia dos animais domésticos/Anestesiologia Veterinária 
 
A prova teórico-prática tem caráter eliminatório. Na prova teórico-prática, a Comissão examinadora deverá 
avaliar o domínio pelo candidato no problema apresentado. Para realização da prova teórico-prática, será exigido 
o uso de instrumentos, aparelhos ou técnicas específicas, que deverá levar em conta a natureza e as peculiaridades 
da área em concurso. Será disponibilizado no mínimo três espécies para a banca arguir o candidato. 

 
 

ESCOLA DE MÚSICA  
 
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
Área de conhecimento: Música/Oboé 
  
DA PROVA PRÁTICA: 
 
a) O candidato deverá realizar uma performance instrumental comentada, com comentários acerca de aspectos 
técnicos, didáticos, estilísticos e estruturais das obras, com duração mínima de 60 (sessenta) e máxima de 80 
(oitenta) minutos. O candidato deverá fazê-lo com acompanhamento de piano. É de total responsabilidade do 
candidato a presença, pontualidade e performance do seu acompanhador. Para a prova prática não haverá sorteio 
de pontos. O programa da prova prática será como estabelecido a seguir. 
 
b) Os critérios de avaliação da prova serão: 

1. Destreza técnica e qualidade sonora ao instrumento; 
2. Afinação, correção e precisão; 
3. Propriedade e adequação estilística; 
4. Coerência interpretativa; 
5. Postura, fluência, consistência e recursos da execução; 
6. Demonstração de conhecimento do estilo e estrutura das obras apresentadas; 
7. Musicalidade aplicada em acordo com o estilo da obra apresentada. 

 
c) O programa do Recital terá que ser apresentado na íntegra. 
 
d) O Recital será realizado em sessão pública e gravado em vídeo, para os devidos efeitos legais. 
 
e) Nenhum candidato poderá assistir as provas dos demais concorrentes. 
 
f) As provas serão realizadas na Escola de Música da UFBA, rua Basílio da Gama, s/n, Campus Universitário do 
Canela, sala 102, e-mail emus@ufba.br 
 
g) A ordem do sorteio será rigorosamente válida para todas as atividades das provas, não sendo permitida troca 
entre os candidatos, sob qualquer alegação. 
 



h) O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do 
horário previsto para o início das atividades do dia.  
 
i) Outras orientações poderão ser divulgadas juntamente com as informações do escalonamento, devendo o 
candidato conferi-las cuidadosamente, com a devida antecedência. 
 

Repertório Prova Prática 
 
Alessandro Marcello       Concerto para Oboé, Cordas e Contínuo em ré menor (deverá 

ser apresentado com redução de piano) 
Wolfgang Amadeus Mozart     Concerto para Oboé e orquestra, K 314 em Dó maior (deverá 

ser apresentado com redução de piano) 
Robert Schumann       Três Romances para Oboé e Piano Op. 94 
Richard Strauss       Concerto para Oboé e Pequena Orquestra em Ré maior 

(deverá ser apresentado com redução de piano) 
 
 
 

 
Salvador, 14 de setembro de 2012 

 
 

DORA LEAL ROSA 
Reitora 

 


