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I. ATIVIDADES DE DOCÊNCIA 

Graduação 

1. FCH 335 – Arte Decorativa 

Carga Horária: 68 horas 

Horário: Qua. de 14:50 às 18:30 

 

Pós-Graduação 

1. FCHJ 57 – Tirocínio Docente 

Carga Horária: 68 horas 

Horário: Seg. das 8:50 às 12:30 

 

2. Pesquisa FCHJ 41 – Pesquisa Orientada I 

Carga Horária: 68 horas 

Horário: a combinar 

Total de horas de ensino: 12 horas + 4 horas orientação de Mestrado (mestranda 

2018) = 16 horas 

Orientação de turmas de graduação: 2011 e 2015. 

 

II. ATIVIDADES DE PESQUISA 

Vinculação a Grupos de Pesquisa CNPq: 

1. Grupo Observatório da Museologia Baiana. 

PROJETO DE AÇÕES AFIRMATIVAS MUSEOLÓGICAS DO MUSEU AFRO-

BRASILEIRO 

Projeto de Estudo da Coleção de Cópias em Gesso do MAFRO. 

Etapa Atual: Estudo para o novo plano expositivo. Nesta etapa destaca-se o foco para o 

estudo e divulgação da Coleção de cópias de peças do Museu de Tervuren - Museu Real 

da África Central - na Bélgica. São doze importantes obras de referência da arte africana, 

destacadas nos principais livros e catálogos especializados em arte africana.  



Total de horas Pesquisa: 8 horas 

Projeto de Ação Docente: Descolonização do olhar em Arte Decorativa 

Esta pesquisa está articulada aos conteúdos da disciplina Arte Decorativa, do curso de 

Museologia da UFBA, que desde 2002, em contrapartida aos conteúdos eurocêntricos, 

tem buscado apresentar elementos argumentativos que estimulam a descolonização do 

olhar, através da apresentação de experiências de Arte Decorativa nas mais diversas 

sociedades e tempos, abrindo novas possibilidades de discussão do conteúdo (Mobiliário; 

Prataria e Ourivesaria; Cerâmica e Porcelana), incorporando a explicitação dos sujeitos 

envolvidos nas diversas fases dos objetos, desde a produção, comercialização e o 

diversificado uso, mergulhando no estudo das materialidades para compreensão das 

imaterialidades, colocando as características intrínsecas e extrínsecas dos objetos em 

diálogo, através da inclusão da riqueza dos elementos das culturas silenciadas e, muitas 

vezes invisibilizadas, dos continentes americano, africano e asiático, a partir da 

perspectiva teórica do Orientalismo. 

 

III - PREVISÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E TÉCNICAS 

 Continuação dos estudos para organização do livro-catálogo sobre a coleção de 

cópias africanas; 

 Participação na Comissão avaliadora do PIBIC: projetos, relatórios parciais e 

finais; 

 Participação na Comissão Editorial do XIV ENECULT – maio e junho; 

 Participação na organização do Seminário do Programa de Pós-Graduação em 

Museologia da Lusófona, em parceria com o PPGMuseu – realização em agosto; 

 Participação na organização de uma publicação em parceria PPGMuseu e 

Lusófona;   

 Viagem de estudos ao Recôncavo com as turmas da graduação dia 28/04; 

 Participação em palestras diversas durante o semestre, destacando: Semana de 

recepção aos estudantes de Museologia (graduação e pós); Semana dos Museus, 

etc.; 

 Produção de textos para publicação; 

 Participação em bancas, doutorado em Educação UNEB dia 25/4; qualificação de 

orientando PPGMuseu; 

 Escrita com orientandos de textos para o XIV ENECULT; 

 Escrita de um prefácio para livro de egressa do curso, profª da UFPA, Luzia 

Gomes Ferreira; 

 Defesa pública de Memorial para Titular dia 04 de junho. 

 

IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Vice coordenação do PPPGMuseu 



 

TOTAL DE HORAS SEMANAIS:                      40 horas 

Atividades de Docência e Orientação Mestrado       (16 horas) 

Atividades de Pesquisa                    (08 horas) 

Atividades administrativas – vice PPGMuseu       (6 horas) 

Leitura e produção de textos (bancas e publicações)           (06 horas) 

Reuniões acadêmicas (colegiados, departamento)       (02 horas) 

Orientação de turma de graduação                   (01 hora) 

Planejamento                   (01 hora) 


