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RETIFICAÇÃO III 

 

 
7 DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

De 20 de agosto a 10 de setembro de 2021: inscrição, exclusivamente pela Internet, 

através do seguinte endereço eletrônico: 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S. 

20 de setembro de 2021 – Etapa I: resultado preliminar das homologações das 

inscrições, considerando a consistência documental. Publicação a partir das 18 horas  

21 e 22 de setembro de 2021: interposição de recursos (48 horas após divulgação do 

resultado preliminar). Os recursos devem ser dirigidos à Presidência da Comissão de 

Avaliação do PPGLinC e deverão ser enviados, exclusivamente, através do SIGAA.   A 

divulgação do resultado dos recursos será disponibilizada no SIGAA e no site do 

http://www.ppglinc.ufba.br/pt-br/resultados-editais até 24 de setembro de 2021.  

24 de setembro de 2021: Resultado final da homologação das inscrições - Etapa I, 

após a análise dos recursos referentes às homologações das inscrições, a partir das 

18h. 

De 27 de setembro a 22 de outubro de 2021 - Etapa II eliminatória classificatória: 

Análise do anteprojeto, conforme barema disposto no ANEXO IV. O(A) candidato(a) que 

obtiver nota inferior a 7 (sete inteiros) será eliminado(a). 

25 de outubro de 2021: Resultado preliminar da Etapa II, a partir das 18h.  

26 e 27 de outubro de 2021: Interposição de recurso do resultado da Etapa II. Os 

recursos devem ser dirigidos à Presidência da Comissão de Avaliação do PPGLinC e 

deverão ser enviados, exclusivamente, através do SIGAA. A divulgação do resultado 

dos recursos será disponibilizada no SIGAA e no site do http://www.ppglinc.ufba.br/pt-

br/resultados-editais até 29 de outubro de 2021.   

29 de outubro de 2021: Divulgação do resultado final, após análise de recursos 

interpostos aos resultados da Etapa II, a partir das 18h.  

De 01 a 19 de novembro de 2021- Etapa III, eliminatória e classificatória: Arguição de 

de anteprojeto, a partir de questões propostas pela Comissão de Avaliação.  A avaliação 

desta etapa se dará conforme barema disposto no ANEXO V. O(A) candidato(a) que 

obtiver nota inferior a 7 (sete inteiros) será eliminado(a). 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S


22 de novembro de 2021: Resultado preliminar da Etapa III, a partir das 18h.   

23 e 24 de novembro de 2021: Período de interposição de recurso do resultado da 

Etapa III. Os recursos devem ser dirigidos à Presidência da Comissão de Avaliação do 

PPGLinC e deverão ser enviados, exclusivamente, através do SIGAA. A divulgação do 

resultado dos recursos será disponibilizada no SIGAA e no site do 

http://www.ppglinc.ufba.br/pt-br/resultados-editais até 26 de novembro de 2021. 

26 de novembro de 2021: Resultado final da Etapa III, após análise de recursos 

interpostos aos resultados dessa Etapa, a partir das 18h.  

26 de novembro de 2021: Convocação para o procedimento de 

heteroidentificação -CPHA, a partir das 18h. 

De 27 a 30 de novembro 2021 De 29 de novembro a 1o de dezembro de 2021– CPHA: 

Envio dos documentos para realização procedimento de heteroidentificação 

complementar à autodeclaração de pessoas negras (pretas ou pardas), 

exclusivamente, através do e-mail heteroidentificacao@ufba.br, indicando em 

Assunto: “Heteroidentificação - Processo de Seleção para Alunos/as Regulares 

de Mestrado e Doutorado do PPGLINC do Instituto de Letras para 2022”, 

conforme ANEXO VI.  

De 01 até 10 de dezembro de 2021 06 de dezembro de 2021 - CPHA: Realização do 
procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoas 
negras (pretas ou pardas), conforme ANEXO VI.  
Até 10 de dezembro de 2021  

07 de dezembro de 2021:  

a) Divulgação do Resultado do procedimento de heteroidentificação será pelo site  

http://www.ppglinc.ufba.br/pt-br/resultados-editais e pelo SIGAA,  após às 18h. 

Recomenda-se que o(a) candidato(a) consulte os canais de comunicação  do 

Programa regularmente, pois o resultado poderá ser antecipado.  

b) O cronograma prevê a publicação do resultado até 10 em 07 de dezembro de 

2021. 

c) A interposição de recurso deverá ocorrer em até 48 horas, após a publicação do 

resultado do procedimento de heteroidentificação – 08 e 09 de dezembro.  

d) Os recursos devem ser endereçados, exclusivamente, ao e-mail: 

heteroidentificacao@ufba.br.  

e) Preencher obrigatoriamente no campo ASSUNTO: Heteroidentificação – 

Processo de Seleção para Alunos/as Regulares de Mestrado e Doutorado 

do PPGLINC  do Instituto de Letras para 2021. A divulgação do resultado dos 

recursos será disponibilizada no SIGAA e no site do 

mailto:heteroidentificacao@ufba.br
http://www.ppglinc.ufba.br/pt-br/resultados-editais


http://www.ppglinc.ufba.br/pt-br/resultados-editais até 48 horas do período de 

interposição de recurso assim que a CPHA realizar a análise (a combinar). 

f) Até 18 de dezembro de 2021 Até 17 dezembro: divulgação da classificação 

dos candidatos, a partir das 18h.  

48 horas após publicação da classificação:  Interposição de recurso à Classificação.  

48 horas após a interposição de recurso: Divulgação do resultado final 

Período de pré-matrícula: Divulgação em momento oportuno.  

 

Salvador, 26 de agosto de 2021 

 

 
Profa. Dra. Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva 

Coordenadora do PPGLinC 
 


