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RESULTADO DOS EDITAIS 09/2021- PPGLinC - auxílio à participação de 

docentes, discentes e técnicos(as) administrativos(as) em eventos científicos 

de alta relevância em 2021 e 10/2021 - PPGLinC - auxílio à participação de 

docentes e discentes em realização de pesquisa de campo em 2021 

 

A Comissão do PPGLinC, tendo efetuado o levantamento das solicitações 

encaminhadas ao PPGLinC, chegou à seguinte deliberação, seguindo instruções 

do manual de concessão de auxílio financeiro a estudantes dos programas de 

pós-graduação stricto sensu beneficiários do PROAP: 

1) Edital 009/2021 - PPGLinC 

INSCRITOS SOLICITAÇÃO DELIBERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Marília 
Pinheiro 
Pereira 

(Doutorado) 

Auxílio para 
participação em 

evento presencial 
na Alemanha, 

período 15 a 19 de 
setembro de 2021, 
com apresentação 

de trabalho no 
evento XIV 

Congresso Alemão 
de Lusitanistas na 
Universidade de 

Leipzig 

Concessão de auxílio 
financeiro para 

participação em evento 
no valor de 1 diária e 

meia (diária no exterior, 
do tipo (D), valor unitário 

de U$ 370,00). 
 

- Valor total do benefício 
em reais é de R$ 

3.065,09 (cotação dólar 
comercial em 19/09/21, 
no valor R$5,5227-BC) 

A aluna submeteu o 
pedido para participação 

em três eventos, 
elencando-os em ordem 

de prioridade. 
O item 3 (inciso 8) do 

Edital veta a concessão 
de mais de um benefício 
por requerente. Sendo 

assim, a Comissão 
concedeu o auxílio 

obedecendo a ordem de 
prioridade informada pela 

aluna. 

Taila Jesus 
da Silva 
Oliveira 

(Mestrado) 

Reembolso de 
inscrição evento on-

line e presencial 
(modelo híbrido) na 
Itália, período 09 e 
10 de dezembro de 

2021, com 
apresentação de 

trabalho no evento 
V Congresso da 

Associação Italiana 
de Estudos 

Portugueses e 
Brasileiros 
(AISPEB) 

Concessão de 
reembolso de inscrição 
em evento no valor de 
R$129,38, conforme 
recibo apresentado. 

A aluna pagou €20,00 
pela inscrição, tendo em 
vista que participará a 

partir do Brasil. A 
inscrição para 

participação presencial 
era de €50,00. 
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2) Edital 010/2021 – PPGLinC 

INSCRITOS SOLICITAÇÃO DELIBERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Alfa dos 
Santos Silom 
(Mestrado) 

Auxílio para realização 
de pesquisa de campo 

na Guiné-Bissau, 
realizada no período de 
22 de abril de 2021 a 16 
de setembro de 2021, 

com parte das 
atividades 

compreendidas no 
período previsto em 

Edital. 

Concessão de auxílio 
financeiro para realização 
de pesquisa de campo no 
valor de sete (7) diárias 

(diária no exterior, do tipo 
(A), valor unitário de 

US180,00). 
 

- Valor total do benefício 
em reais é de R$ 6626,08 
(cotação dólar comercial 
em 16/09/21, no valor R$ 

5,2588-BC)  

O aluno 
submeteu o 

pedido atendendo 
ao solicitado no 

Edital, tendo 
comprovado 

retorno ao Brasil 
em 16 de 

setembro de 
2021. 

Geysa 
Andrade da 

Silva 
(Doutorado) 

 

Auxílio para realização 
de pesquisa de campo 

na Paraíba (Condado) e 
Pernambuco (Tabira), a 
ser realizada no período 
de 15 a 22 de novembro 
de 2021, com atividades 

compreendidas no 
período previsto em 

Edital. 

Concessão de auxílio 
financeiro para realização 
de pesquisa de campo no 
valor de sete (7) diárias 
(diária no Brasil, valor 
unitário de R$ 320,00). 

- Valor total do benefício 
em reais é de R$ 2240,00. 

 

Lorena 
Cristina 
Ribeiro 

Nascimento 
(Doutorado) 

Auxílio para realização 
de pesquisa de campo 
na Bahia (duas cidades 

- Caetité e Vitória da 
Conquista), a ser 

realizada no período de 
08 a 23 de dezembro de 

2021, com atividades 
compreendidas no 

período previsto em 
Edital. 

Concessão de auxílio 
financeiro para realização 
de pesquisa de campo no 
valor de sete (7) diárias 
(diária no Brasil, valor 
unitário de R$ 320,00). 

- Valor total do benefício 
em reais é de R$ 2240,00. 

 

 

Salvador, 20 de outubro de 2021. 

 
Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva  

Membro titular interno ao PPGLinC e Presidente 
 

Silvana Soares Costa Ribeiro 
Membro titular interno ao PPGLinC 

 
Ana Rita Carvalho de Souza 

Membro discente do PPGLinC 
 

Tatiane dos Santos Buri Cunha 
Membro representante dos Técnicos-Administrativos em Educação 

do PPGLinC 


