
1/2 

 

 

RESULTADO DO EDITAL 04/2022- PPGLinC - auxílio à participação de 

discentes e docentes em eventos científicos de alta relevância em 2022   

 

 
A Comissão instituída pela Portaria 03/2022 do PPGLinC, tendo efetuado o 

levantamento das solicitações  encaminhadas ao PPGLinC e seguindo as regras 

estipuladas no edital em epígrafe, chegou à seguinte deliberação: 

1) Edital 04/2022 - PPGLinC 
 

INSCRITOS SOLICITAÇÃO DELIBERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 

Maria Cristina 
Vieira de 

Figueiredo Silva 

(Docente) 

Auxílio para 
participação em 

Reunião de 
Trabalho de 
Convênio de 

Internacionalização 
-UFBA/UNEB/UNC 

a ser realizada 
entre os dias 25 e 

29 de julho na 
Universidad 
Nacional de 
Córdoba, em 

Córdoba, 
Argentina. 

 

 
 
 
 
 
 

Pedido indeferido  

A docente submeteu o 
pedido para participação 

no evento, porém não 
apresentou  os 

documentos exigidos no 
ítem 4, II., alíneas “b”, e 
“e”. O indeferimento se 
deu com base no ítem e 

alíneas 
supramencionadas e no 

ítem 6, alínea “a” do 
edital: “a. Consistência 

documental, que deverá 
estar em total 

consonância ao exigido 
neste edital” (destaque 

nosso). 

 
 
 
 
 

Aurelina 
Ariadne 

Domingues 
Almeida 

 
(Docente) 

Auxílio para 
participação em 

Reunião de 
Trabalho de 
Convênio de 

Internacionalização 
-UFBA/UNEB/UNC 

a ser realizada 
entre os dias 25 e 

29 de julho na 
Universidad 
Nacional de 
Córdoba, em 

Córdoba, 
Argentina. 

 

 
 
 
 

Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“exterior” conforme 
previsto no item 9 do 

edital. 

 
 

 

A docente submeteu o 
pedido atendendo  ao 

disposto no Edital. 
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2) Edital 010/2021 – PPGLinC 
 

INSCRITOS SOLICITAÇÃO DELIBERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
 
 
 
Ronaldo Júnior 

Pantoja 
Rodrigues 

(Discente) 

 

Auxílio para 
participação no XII 

Congresso Brasileiro de 
Hispanistas a ser 

realizado de 31/08 a 
03/09 no Campus São 

Paulo do Instituto 
Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP). 

 
 
 

Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“Brasil” conforme previsto 
no item 9 do edital. 

 
O estudante 
submeteu o 

pedido atendendo 
ao disposto no 

Edital 

 

 
Antônio Carlos 

Silva Júnior 
 

(Discente) 

Auxílio para 
participação no XII 

Congresso Brasileiro de 
Hispanistas a ser 

realizado de 31/08 a 
03/09 no Campus São 

Paulo do Instituto 
Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP). 

 

 
 
 

Pedido indeferido. 

O discente 
submeteu o pedido 
para participação   no 
evento, porém não 
está com seu ciclo 
vacinal concluído, 
faltando a terceira 

dose. 

 
 
Lívia Márcia Tiba 

Rádis Baptista 

(Docente) 

Auxílio para 
participação no XII 

Congresso Brasileiro de 
Hispanistas a ser 

realizado de 31/08 a 
03/09 no Campus São 

Paulo do Instituto 
Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP). 

 
Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“Brasil” conforme previsto 
no item 9 do edital. 

 
A d o c e n t e  

submeteu o pedido 
atendendo      ao 

disposto no Edital 

 
 
 

Marcia Paraquett 
Fernandes 

 
(docente) 

 

Auxílio para 
participação no XII 

Congresso Brasileiro de 
Hispanistas a ser 

realizado de 31/08 a 
03/09 no Campus São 

Paulo do Instituto 
Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP). 

 
Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“Brasil” conforme previsto 
no item 9 do edital. 

 
A d o c e n t e  

submeteu o pedido 
atendendo      ao 

disposto no Edital 
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Daiane Amâncio 
Mendes 

 
(discente) 

Auxílio para 
participação no I 

Congresso 
Internacional Escola, 

Identidade e 
Democracia a ser 

realizado entre os dias 
7 e 9 de julho na cidade 

do Porto – Portugal. 

 
Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“Exterior” conforme 
previsto no item 9 do 

edital. 

 
A d i s c e n t e  

submeteu o pedido 
atendendo      ao 

disposto no Edital 

 
Salvador, 03 de  junho de 2022. 

 
 

 
Gleiton Malta 

 Membro titular interno ao PPGLinC e 
Presidente 

 

 
Norma Suely da Silva Pereira 

 Membro titular interno ao 
PPGLinC 

 

Adriana da Paixão Santos 
 Membro discente do 

PPGLinC 


