
 

 

RESULTADO DO EDITAL 10/2022 – PPGLinC 

 

ATA CONJUNTA referente ao resultado das solicitações submetidas ao Edital Nº 10/2022 

– PPGLinC – auxílio à organização de eventos científicos de alta relevância em 2022. 

A Comissão do PPGLinC, nomeada pela Portaria 12/2022, para análise de documentos   

referentes à solicitação de recursos para organização de eventos científicos de alta relevância 

em 2022, reuniu-se, no dia 10 de outubro de 2022, para julgamento das solicitações 

referentes ao Edital 10/2022, tendo efetuado o levantamento das solicitações encaminhadas 

ao PPGLinC e seguindo as regras estabelecidas no referido Edital, chegou à seguinte 

deliberação: 

 

1) Edital 10/2022 – PPGLinC 
 

INSCRITOS 
 

SOLICITAÇÃO DELIBERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

José 

Amarante 

Santos 

Sobrinho 

(Docente) 

Auxílio à organização de 

eventos científicos de alta 

relevância em 2022.  

Solicitação de 2 (duas)   

passagens nacionais e 3 

(três) diárias para o evento 

“Ciclo de Conferências 

sobre a Antiguidade: 

recepção de temas da 

Antiguidade na 

Antiguidade tardia e no 

Renascimento”, a ser 

realizado nos dias 17 e 18 

de novembro de 2022 – 

Auditório de Letras – 

Instituto de Letras – 

UFBA. 

ESPECIFICAÇÃO: 

3 diárias e passagens 

para a Profa. Dra. Hélène 

Casanova-Robim 

(Passagens nacionais: São 

Paulo – Salvador, dia 

16/11/22; Salvador – São 

Paulo, dia 19/11/22). 

Concessão de 3 (três) 

diárias e 02 (duas) 

passagens nacionais, 

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. 

 

 

 

O docente submeteu 

o pedido, atendendo  

ao disposto no 

Edital. 

  

 

 

 

Adriana Santos 

Batista  

(Docente) 

Auxílio à organização 

de eventos científicos 

de alta relevância em 

2022. 

Solicitação de 4 (quatro) 

passagens nacionais e 6 

(seis) diárias para o 

evento “Jornadas de 

Semântica da 

Enunciação”, a ser 

realizado nos dias 12 e 

Concessão de 6 (seis) 

diárias e 04 (quatro) 

passagens nacionais, 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. 

 

 



 

 

13 de dezembro de 

2022, como 

desdobramento do Iº 

Encontro Linguagem e 

Política (EPÔ), a ser 

realizado nos dias 01 e 

02 de dezembro de 

2022. 

ESPECIFICAÇÃO: 

3 diárias e 2 passagens 

para a Profa. Dra. 

Débora Massmann 

(Passagens: Maceió 

(MCZ) - Salvador (SSA) 

- 11/12/2022; Salvador 

(SSA) - Maceió (MCZ) 

- 14/12/2022). 

3 diárias e 2 passagens 

para a Profa. Dra. 

Sheila Elias de Oliveira 

(Passagens: Campinas 

(VCP) - Salvador (SSA) 

- 11/12/2022 Salvador 

(SSA) - Campinas 

(VCP) - 14/12/2022) 

 

 

 

 

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

membros da Comissão nomeada pela Portaria 12/2022 para análise de documentos  

referentes ao Edital 10/2022 – auxílio à organização de eventos científicos de alta relevância em 

2022. 

 

Salvador, 10 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 
 

 


