
 

 

RESULTADO FINAL DO EDITAL 09/2022 – PPGLinC 

 

ATA CONJUNTA referente ao resultado final, após análise dos recursos, ao resultado das 

solicitações submetidas ao Edital Nº 09/2022 – PPGLinC – auxílio à participação de 

discentes e docentes em eventos científicos de alta relevância em 2022.  

 

1) Edital 09/2022 – PPGLinC 
 

INSCRITOS 
 

SOLICITAÇÃO DELIBERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Tatielle Gomes 

Rodrigues 

(Discente) 

Auxílio para 

participação, com 

apresentação de 

trabalho, no VI 

Seminário Práticas 

Socioculturais e 

Discurso – Rede 

Discurso e Gênero, na 

Universidade de 

Brasília, Brasília – 

Brasil, a ser realizado 

entre os 22 a 24 de 

novembro de 2022. 

ESPECIFICAÇÃO: 

Solicitação de 3 diárias. 

Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“Brasil”, conforme 
previsto no item 9 do 

edital e de acordo com a 
disponibilidade financeira, 
definidos na programação 
orçamentária e financeira 

do PROAP para o 
exercício de 2022. 

A discente submeteu o 

pedido de recurso, 

atendendo ao disposto no 

Edital. Recurso deferido 

 

 

 

 

 

Norma Suely da 

Silva Pereira 

(Docente) 

Auxílio para 

participação, com 

apresentação de 

trabalho, no II 

CONEIL – Congresso 

Nacional em Estudos 

Interdisciplinares da 

Linguagem,  Recife 

Pernambuco – Brasil, a 

ser realizado entre os 

dias 16 a 18 de 

novembro de 2022. 

ESPECIFICAÇÃO: 

Solicitação de 3 diárias. 

Concessão de 3 (três) 

diárias na modalidade 

“Brasil”, conforme 

previsto no item 9 do edital 

e de acordo com a 

disponibilidade financeira, 

definidos na programação 

orçamentária e financeira 

do PROAP para o 

exercício de 2022. 

 

A docente submeteu 

o pedido, atendendo  

ao disposto no 

Edital. 

 

 

 

 

 

Eliana Correia 

Brandão Gonçalves 

(Docente) 

Auxílio para 

participação, com 

apresentação de 

trabalho, no VIII 

SIMELP –  Simpósio 

Mundial de Estudos de 

Língua Portuguesa 

– Edição on-line, 

realizado 04 a 07 de 

outubro de 

2022. 

ESPECIFICAÇÃO: 

Solicitação de taxa de 

incrição em evento on-

line. 

 

Concessão de reembolso – 

taxa de inscrição em 

evento. 

 
 

 

A docente submeteu o 

pedido, atendendo ao 

disposto no Edital. 

 

 



 

 

Valor: R$250,00 

Neila Priscila dos 

Santos Costa 

(Discente) 

Auxílio para 

participação, com 

apresentação de 

trabalho, no VI 

Seminário Práticas 

Socioculturais e 

Discurso – Rede 

Discurso e Gênero, na 

Universidade de 

Brasília, Brasília – 

Brasil, a ser realizado 

entre os 22 a 24 de 

novembro de 2022. 

ESPECIFICAÇÃO: 

Solicitação de 3 diárias. 

Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“Brasil”, conforme 
previsto no item 9 do 

edital e de acordo com a 
disponibilidade financeira, 
definidos na programação 
orçamentária e financeira 

do PROAP para o 
exercício de 2022. 

A discente submeteu o 

pedido de recurso, 

atendendo ao disposto no 

Edital. Recurso deferido 

 

Nada  mais  havendo a tratar, lavramos a presente ATA que segue assinada por todos  os  

membros da Comissão nomeada pela Portaria 11/2022 para análise de documentos  

referentes ao Edital 09/2022 – auxílio à participação de discentes e docentes em eventos 

científicos de alta relevância em 2022.  

 

 

Salvador, 17 de outubro de 2022. 

 

 

Profa. Dra. Eliana Correia Brandão Gonçalves 

      Membro Titular Interno ao PPGLinC e 

Presidente da Comissão 

 

                                       Profa. Dra. Norma Suely da Silva Pereira 

                                         Membro Titular Interno ao PPGLinC 

 

 

                                            Doutoranda Ludquellen Braga Dias 

                                               Membro discente do PPGLinC 


