
 

 

RESULTADO DO EDITAL Nº 04/2022 – PPGLinC AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO 

DE DISCENTES E DOCENTES EM EVENTOS CIENTÍFICOS DE ALTA 

RELEVÂNCIA EM 2022 

A Comissão do PPGLinC, nomeada pela PORTARIA 03/2022 para análise de documentos   

referentes à solicitação de recursos para participação de discentes e docentes em atividades 

acadêmicas de alta relevância em 2022 – Edital 004/2022 – PPGLinC –, reuniu-se   no dia 

23 de agosto de 2022 para julgamento das solicitações referentes ao Edital 004/2022, tendo 

efetuado o levantamento das solicitações encaminhadas ao PPGLinC e seguindo as regras 

estabelecidas no referido Edital, chegou à seguinte deliberação: 

 
INSCRITOS 

 
SOLICITAÇÃO DELIBERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

Cristiane Maria 

Campelo Lopes 

Landulfo de Sousa 

(Docente) 

Auxílio para 

participação no 13º 

Congresso Brasileiro 

de Linguística Aplicada 

(13º CBLA), UECE – 

Ceará – Brasil, a ser 

realizado entre os dias 

6 a 11 de novembro de 

2022. 

Concessão de 3 (três) 
diárias na modalidade 

“Brasil”, conforme 
previsto no item 9 do 

edital. 
Auxílio no Brasil: 

Valor unitário – R$320,00 
x 3 = Valor total do 
benefício em reais = 

R$960,00. 

 

A docente submeteu 

o pedido, atendendo  

ao disposto no 

Edital. 

  

 

 

 

Domingos Sávio 

Pimentel Siqueira 

(Docente) 

Auxílio para 

participação no VIII 

CIEB –  Congresso 

Internacional de Ensino 

Bilíngue, Facultad de 

Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad de Jaén – 

Espanha, a ser realizado 

entre os dias  

21 a 23 de outubro de 

2022. 

 

Concessão de 3 (três) 

diárias na modalidade 

“Exterior”, conforme 

previsto no item 9 do 

edital. 
Auxilio no exterior:  

Valor unitário – U$370.00 
x 3 = U$1.110,00  

Valor total em reais =  
R$5.739,033.  

(Cotação do dólar 
comercial em 23/08/2022, 

11h38, no valor de R$ 
5,1703 - BC). 

 
 
 

 

O docente submeteu o 

pedido, atendendo ao 

disposto no Edital. 

 

 

Heide Matos 

Duarte 

(Discente) 

 

Auxílio para 

participação no 

CONSIPLE – 

Congresso Internacional 

da SIPLE 2022,  

a ser realizado no  

Instituto de Cultura 

Brasil-Colômbia,  

Bogotá – Colômbia,  

 entre os dias 27 a 30 de 

setembro de 2022. 

 
Pedido indeferido.  

 

A discente submeteu o 

pedido para participação 

no evento, porém não 

apresentou os 

documentos exigidos no 

ítem 4. Apresentação das 

propostas; I. Discentes; 

alínea k. Conversão da 

moeda (dólar para real) 

impressa no caso de 

evento internacional 

(Cotação do Banco 



 

 

Evento híbrido – 

presencial e on-line 

 

 

 

Central 

https://www.bcb.gov.br/c

onversao). O 

indeferimento se deu com 

base no ítem e alínea 

supramencionada, uma 

vez que, desse modo, não 

atende ao primeiro 

critério de julgamento, 

ítem 6, alínea “a” do 

edital:  "Consistência 

documental, que deverá 

estar em total 

consonância ao exigido 

neste edital."   

 

 

 

Gisélia Evangelista 

de Sousa 

(Discente) 

Auxílio para 

participação no V 

Colóquio Internacional 

de Ideologias 

Linguísticas en la Prensa 

Escrita: el caso de las 

lenguas románicas 

(ILPE 5), La Plata – 

Buenos Aires –  

Argentina,  

a ser realizado entre os 

dias 28 a 30 de setembro 

de 2022. 

 

Concessão de 3 (três) 

diárias na modalidade 

“Exterior”, conforme 

previsto no item 9 do 

edital. 
Auxilio no exterior:  

Valor unitário – U$260.00 
x 3 = U$780,00 

Valor total em reais =  
R$ 4.032,83. 

(Cotação do dólar 
comercial em 23/08/2022, 

11h38, no valor de R$ 
5,1703 - BC). 

 
 

 

A discente submeteu 

o pedido, atendendo 

ao disposto no 

Edital. 

 

 

 

 

Fernanda Araújo 

Dias 

Mendes Xavier 

(Discente) 

Auxílio para 

participação no 

JADIS IX e o CIED IV 

– Nonas Jornadas 

Internacionais de 

Análise do Discurso e 

Quarto Congresso 

Internacional de Estudos 

do Discurso, Faculdade 

de Letras da 

Universidade do Porto –

Portugal, a ser realizado 

entre os dias 12 a 14 de 

outubro de 2022.  

 
 

Pedido indeferido. 

A discente submeteu o 

pedido para participação 

no evento, porém não 

apresentou todos os 

documentos exigidos no 

ítem 4. Apresentação das 

propostas; I. Discentes 

em formato pdf, como 

pede o Edital, tendo 

apresentado o  formulário 

disponível no link 

https://forms.gle/ThExBi

dBATxVddEr7 em 

formato docx, editável. O 

indeferimento se deu em 

função da proposta não 

atender ao primeiro 

critério de julgamento, 

ítem 6, alínea “a” do 

edital: "Consistência 

documental, que deverá 

estar em total 

consonância ao exigido 

neste edital." 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador, 26 de agosto 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 
 

 


