
 

 

 

EDITAL Nº 04/2021 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 

 

I RETIFICAÇÃO 

 

 

 

2. Dos requisitos para submissão à publicação: 

Onde se lê: IV. Os artigos submetidos por alunos da Graduação ou da Pós-Graduação em Letras serão 

produzidos em coautoria com o orientador.  

Leia-se: IV. Os artigos submetidos por alunos da Graduação em Letras do ILUFBA serão produzidos 

preferencialmente em co-autoria com o orientador ou com aluno de Pós-Graduação em Letras do 

PPGLinC. Os artigos submetidos por alunos da Pós-Graduação em Letras do PPGLinC serão 

produzidos preferencialmente em co-autoria com o orientador. 

  

 3. Dos procedimentos para a inscrição I 

  
Onde se lê: Os candidatos ao Edital devem encaminhar até 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, 

do dia 02 de maio de 2021, (...).  

 

Leia-se: Os candidatos ao Edital devem encaminhar até 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, 

do dia 07 de junho de 2021, (...).    

 

6. Da publicação 

Onde se lê: III. A publicação dos dois volumes está prevista para o final do 2º semestre de 2021, 

sendo passível de alteração.  

 

Leia-se:  III. A publicação dos dois volumes está prevista para o 1º semestre de 2022, sendo passível 

de alteração. 

  

 8. Do Cronograma 

  

Onde se lê: 

  

Lançamento do Edital 24 de março de 2021 

Envio do artigo De 29 de março até 02 de 

maio de 2021 

Avaliação interna De 03 a 17 de maio de 2021 

Avaliação externa De 18 de maio a 30 de 

junho de 2021 

Seleção e organização De 01 de julho a 30 de 

julho de 2021 



 

Divulgação dos resultados 31 de julho de 2021 

Envio para Editora 01 de agosto de 2021 

 

Leia-se: 

  

 Lançamento do Edital 24 de março de 2021 

Envio do artigo De 29 de março até 07 de 

junho de 2021 

Avaliação interna De 08 de junho a 22 de 

junho  de 2021 

Avaliação externa De 23 de junho a 02 de 

agosto de 2021 

Seleção e organização De 03 de agosto a 06 de 

setembro de 2021 

Divulgação dos resultados 08 de setembro de 2021 

Envio para Editora 10 de setembro de 2021 

 
  

ANEXO 1, ETAPA 1 DE AVALIAÇÃO – INTERNA – ELIMINATÓRIA, no ponto Requisitos 

para Submissão à Publicação: 

Onde se lê: IV. O artigo submetido pelo aluno - da Graduação ou da Pós-Graduação em Letras do 

ILUFBA – foi produzido em coautoria com o orientador. 

 Leia-se: IV. O artigo foi submetido por aluno da Graduação em Letras do ILUFBA e foi produzido 

preferencialmente em co-autoria com o orientador ou com aluno de Pós-Graduação em Letras do 

PPGLinC. O artigo foi submetido por aluno da Pós-Graduação em Letras do PPGLinC e foi produzido 

preferencialmente em co-autoria com o orientador.  

 
 

Salvador, 30 de abril de 2021 

 

 

 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura – UFBA 
 

 

 


