
 
 

 

 

 

EDITAL Nº 03/2022 PPGLinC PARA CADASTRO DE RESERVA DE CONCESSÃO 

DE BOLSAS DE MESTRADO ACADÊMICO e DOUTORADO 
RETIFICAÇÃO I - CRONOGRAMA  

 
 

ONDE SE LÊ: 
 

2. Das Inscrições 
 

2.1 A candidatura deverá ser efetivada a partir do dia 07 de fevereiro de 2022 até às 
23h59min do dia 18 fevereiro de 2022, através de envio dos seguintes documentos para o 
e-mail selecaoppglinc@ufba.br, no caso dos(as) discentes do PPGLinC, com o assunto 
“Inscrição Edital 03/2022 cadastro reserva de bolsa”: 
 
 

LEIA-SE 
 

2. Das Inscrições 
 

2.1 A candidatura deverá ser efetivada a partir do dia 07 de fevereiro de 2022 até às 
23h59min do dia 24 fevereiro de 2022, através de envio dos seguintes documentos para o 
e-mail selecaoppglinc@ufba.br, no caso dos(as) discentes do PPGLinC, com o assunto 
“Inscrição Edital 03/2022 cadastro reserva de bolsa”: 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

3.5 Cronograma de seleção 
 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 
Inscrição (envio de documentos, 
exclusivamente pelo e-mail: 
selecaoppglinc@ufba.br 

07 a 18 de fevereiro de 2022 

Avaliação dos documentos pela 
comissão 

21 e 22 de fevereiro de 2022 

Convocação dos aptos a participar do 
procedimento de heteroidentificação 
para envio dos documentos, conforme 
Anexo I 

22 de fevereiro de 2022, a partir das 18h 

Interposição de recurso pelo e-mail: 
selecaoppglinc@ufba.br  

23 e 24 de fevereiro de 2022 
. 

Resultado da Interposição de recursos 04 de março de 2022, a partir das 18h 



 
 

 

Envio dos documentos necessários ao 
procedimento de heteroidentificação 
heteroidentificacao@ufba.br 

 
07 a 11 de março de 2022 

Procedimento de Heteroidentificação 
complementar a autodeclaração 
dos(as) candidatos(as) 
autodeclarados(as) pessoa negra (preta 
ou parda) – conforme Anexo I. 

14 a 18 de março de 2022 

Divulgação do Resultado do  
procedimento de heteroidentificação 

Até 22 março de 2022 

Interposição de recurso  
do procedimento de  
heteroidentificação através do e-mail: 
heteroidentificacao@ufba.br 

2 dias úteis após a divulgação do resultado 

Divulgação do resultado da análise dos 
recursos referentes ao procedimento 
de heteroidentificação 

A combinar 

Publicação de resultado final Até 25 de março de 2022, a partir das 18h 
 
 

 
LEIA-SE: 

 

3.5 Cronograma de seleção 
 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 
Inscrição (envio de documentos, 
exclusivamente pelo e-mail: 
selecaoppglinc@ufba.br 

07 a 24 de fevereiro de 2022 

Avaliação dos documentos pela 
comissão 

25 de fevereiro de 2022 

Convocação dos aptos a participar do 
procedimento de heteroidentificação 
para envio dos documentos, conforme 
Anexo I 

25 de fevereiro de 2022, a partir das 18h 

Interposição de recurso pelo e-mail: 
selecaoppglinc@ufba.br  

02 e 03 de março de 2022 
. 

Resultado da Interposição de recursos 04 de março de 2022, a partir das 18h 
Envio dos documentos necessários ao 
procedimento de heteroidentificação 
heteroidentificacao@ufba.br 

 
07 a 11 de março de 2022 

Procedimento de Heteroidentificação 
complementar a autodeclaração 
dos(as) candidatos(as) 
autodeclarados(as) pessoa negra (preta 
ou parda) – conforme Anexo I. 

14 a 18 de março de 2022 

Divulgação do Resultado do  Até 22 março de 2022 



 
 

 

procedimento de heteroidentificação 
Interposição de recurso  
do procedimento de  
heteroidentificação através do e-mail: 
heteroidentificacao@ufba.br 

2 dias úteis após a divulgação do resultado 

Divulgação do resultado da análise dos 
recursos referentes ao procedimento 
de heteroidentificação 

A combinar 

Publicação de resultado final Até 25 de março de 2022, a partir das 18h 
 

Salvador, 18 de fevereiro de 2022  
 
 
 

Universidade Federal da Bahia 
Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura 

 

 
Adriana Santos Batista  

                                             Vice-coordenadora do PPGLinC – Em exercício 
 


