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Em comemoração aos 10 anos do PPGLinC, as professoras Cristina Figueiredo (UFBA), Silvana 

Ribeiro (UFBA), Marcela Paim (UFRPE) e o professor Valter Romano (UFSC) estão organizando um 

Dossiê da Revista Estudos Linguísticos e Literários, dedicado à publicação de artigos de egressos do 

PPGLinC, na edição da Revista do 2º semestre de 2020. 

O Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC/UFBA) resulta do 

desmembramento do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL), cujas atividades 

foram iniciadas em 1996, ampliando o primeiro Curso de Mestrado da UFBA, fundado em 1976. 

O Dossiê, além de celebrar os 10 anos de criação do PPGLinC, procura dar visibilidade e 

destaque às pesquisas realizadas pelos egressos do PPGLinC, abarcando os diversos aspectos 

linguísticos e culturais que caracterizam as linhas de pesquisa que são desenvolvidas no âmbito do 

Programa. 

Serão bem-vindos trabalhos que contemplem temas desenvolvidos durante o curso de 

Mestrado e de Doutorado, bem como temas resultantes de pesquisa realizada em sua vida 

acadêmica após sua formação no PPGLinC. 

As diretrizes para autores podem ser acessadas por meio do seguinte link: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/estudos/about/submissions#authorGuidelines 
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Diretrizes adicionais para autores (Dossiê Comemorativo 10 anos) 

 

1) Podem submeter artigos para o Dossiê Comemorativo 10 anos PPGLinC ex-alunos(as) do 

Programa que tenham ingressado no Programa a partir de 2010, salvo aqueles que cursaram o 

Dinter/PPGLL/Cascavel, os quais concluíram seus cursos e se pós-graduaram pelo PPGLinC. O autor 

egresso deve: 

a) estar vinculado a uma instituição de ensino em qualquer nível; 

b) estar realizando atividade profissional referente à pesquisa desenvolvida no PPGLinC; 

c) ser o autor principal do artigo em caso de coautoria;  

d) se egresso do curso de Mestrado, escrever em coautoria com um(a) pesquisador(a) 

doutor(a); 

e) apresentar, após as referências bibliográficas, minibiografia do(s) autor(es) registrando 

sua trajetória acadêmica, bem como a importância do PPGLinC para sua vida acadêmica e 

profissional. Esse texto deve conter entre 600 e 900 caracteres (com espaços incluídos). 

 

2) A data limite para submissão dos artigos é 30 de setembro de 2020. 

 

3) Ao submeter o artigo, observar a indicação Seção: Dossiê Comemorativo 10 anos PPGLinC. 

 

Comissão organizadora do Dossiê 10 anos do PPGLinC – egressos 

 
 


