
 
 
 

 

Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura - Instituto de Letras 
Av. Barão de Jeremoabo, 147 - Campus Universitário de Ondina CEP: 40.170-115 | Salvador - BA 

Tel./Fax: (71) 3283-6256 email: ppglinc@ufba.br 

Prezados discentes,  

Considerando a prorrogação das bolsas CAPES vigentes por 6 meses, o Colegiado do 

PPGLinC, em reunião realizada em 08 de setembro de 2020, decidiu prorrogar por 6 meses o 

Edital 01/2020 de seleção para cadastro reserva de concessão de bolsas de Mestrado Acadêmico 

e Doutorado, conforme registrado na Ata 20/2020, disponível na página do programa. Dessa 

forma, a validade do edital passa a ser 30/06/2021. 

Salientamos que todos os discentes candidatos às bolsas de Doutorado foram contemplados. 

No cadastro, estão registrados ainda 5 mestrandos, listados a seguir por ordem de colocação:  

Lia Simões Nery;  

Maiara Rocha dos Santos; 

Gabriela Silva De-Gino; 

Ketiniely Santos Silva Bonfim; 

Alfa dos Santos Silom.  

 

Tendo em vista:  (i) não termos em nosso cadastro candidatos à bolsa de doutorado, (ii) 

bolsas que serão finalizadas até o mês de março, diminuindo o número de candidatos do 

cadastro vigente,  e (iii) distribuição de novas bolsas pelas agências de fomento no mês em 

março, é necessário realizar um novo cadastro reserva, que entrará em vigor, inicialmente, para 

a concessão de bolsas de doutorado que, por ventura, possamos receber, e as de mestrado, 

após findar o cadastrado reserva vigente até junho de 2021.  

  Informamos que o Edital deverá ser lançado em janeiro e que os critérios serão os 

mesmos do edital anterior. A comprovação de vulnerabilidade socioeconômica será realizada 

através de Parecer da PROAE (aqueles já possuem cadastro) ou de comprovante de registro no 

Cadastro Único (não serão aceitas fichas de inscrição ou de entrevistas).  Dessa forma, aqueles 

que necessitarão desse documento para inscrição deverão providenciá-lo o mais rápido 

possível tendo em vista os prazos estabelecidos.  

 

Atenciosamente,  

 

Universidade Federal da Bahia 
Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura 

 
Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva 

Coordenadora do PPGLinC 
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