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CHAMADA INTERNA 001/2021 

 

EDITAL n.º 004/2021-PROPG MISSÕES DE TRABALHO NO EXTERIOR 

CAPES-PRINT/UFBA 

 

 

Prezadas/Prezados docentes do PPGLinC, 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura convida-as(os) à submeterem projetos/planos de trabalho ao 

EDITAL n.º 004/2021-PROPG missões de trabalho no exterior CAPES-PRINT/UFBA, 

https://capesprint.ufba.br/sites/capesprint.ufba.br/files/edital_004_2021_missao_de_trabalho_1.pdf, com saída no 

período de 03 de março de 2022 a 15 de maio de 2022. 

Interessadas(os) em candidatar-se ao Edital devem enviar, digitalizados em arquivo .pdf, os documentos listados no 

respectivo EDITAL exclusivamente para o endereço eletrônico selecaoppglinc@ufba.br, com o assunto “Solicitação 

de candidatura para o EDITAL nº. (inserir número do edital)/2021 PRINT/UFBA – (inserir modalidade)”, até 

o dia 27 de dezembro de 2021, impreterivelmente. 

As/Os interessadas(os) com inscrição homologada devem efetuar inscrição através do sistema SAPI 

(https://sapi.ufba.br/), até o dia 07 de janeiro de 2022. 

Na apreciação e homologação das candidaturas pelo programa, será observada a entrega obrigatória dos seguintes 

documentos: 

a) Ficha de inscrição disponível na página www.capesprint.ufba; 

b) Carta de aceite da instituição de destino ou do evento, impressa em papel timbrado, datada e assinada pelo 

pesquisador estrangeiro informando: i) sobre a aceitação do plano de pesquisa ou da visita; ii) no caso de congresso a 

carta de aceite indicando o título do trabalho a ser ministrado; iii) período da missão de trabalho (dia/mês/ano). 

c) Lista das cinco publicações consideradas mais relevantes, realizadas pelo candidato nos últimos cinco anos;  

d) Plano de trabalho, com no máximo 03 (três) páginas estar associado a um Tema do CAPES-PrInt /UFBA, indicado 

no Projeto Institucional aprovado pela CAPES, disponível na página www.capesprint.ufba.br. 

 

 
Salvador, 19 de novembro de 2021 

                                                                    
Profa. Dra. Maria Cristina Viera de Figueiredo Silva 

 Coordenadora do PPGLinC 
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