
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CRÍTICA CULTURAL 

 
 
 
 

 

CALENDÁRIO 2022.1 

JANEIRO 

03/01 a 02/02 Férias 

FEVEREIRO 

03 Reunião do corpo docente e discente para discutir Instrução 

Normativa/CONSU sobre Retorno gradual de atividades 

presenciais 

07 a 11  Matrícula dos Alunos Regulares de 2020, 2021, 2022  
04 Inserção de Edital Aluno Especial 2022.1 no SEI 

28/02 Período de inscrição para Aluno Especial 2022.1 

MARÇO 

01/03 Período de inscrição para Aluno Especial 2022.1 

02/03 Reunião Ordinária do Colegiado 

07 a 09 

 

16 a 18/03 

19 e 20 

x a y 

 

 

01 a 23/03 

 

 

 

29/03 - à tarde 

até 31 

  

Reunião I das Linhas de Pesquisa: compartilhar planos de 

atividades para o semestre 2022.1 

 

 

Semana de Abertura das atividades do Pós-Crítica 

 

Turma Multicampi em Canudos 

 

Edital interno e seleção de bolsistas Fapesb (01/Doutorado) e 

Capes (w/mestrado; z/doutorado) 

 

Workshop I nos Grupos de Pesquisa para preenchimento e 

atualização da produção bibliográfica e técnica na Plataforma 

Lattes (recomendamos tratarem também do ORCID); 

 

I EPós-Doc 2022 

Preparação de documentos para Doutorado-Sanduíche  

ABRIL 

06 – manhã Reunião Ordinária do Colegiado 

13/04 Práticas em Laboratórios (mestrado e doutorado) 

18/04 Fechamento de Diários de Classe no SAGRES por parte dos 

docentes; 

até 29/04 Reunião e atividades de Grupos de Pesquisa 

MAIO 

até 27 de maio Reunião e atividades de Grupos de Pesquisa  

11  Reunião Ordinária do Colegiado 

01 a 20 Exame de Qualificação II do Doutorado /Turma 2020 

24 II EPós-Doc 2022 

até 27 de maio Planejamento do SIP/Interlinhas pelas Linhas de 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
Autorização Decreto nº 92.937/86. DOU 18/07/1986. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 

 

CAMPUS II – ALAGOINHAS    
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, LITERATURA E ARTES - 

DLLARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CRÍTICA CULTURAL 

 



Pesquisa/apoio Fábrica de Letras 

JUNHO 

08 

 

Reunião Ordinária do Colegiado 

01 a 22 Reunião e atividades de Grupos de Pesquisa 

01 a 22 Período de planejamento de 2022.2 (oferta de disciplinas/ 

edital aluno especial etc., 

21 III EPós-Doc 2022 

23 a 28 Recesso junino 

JULHO 

05 Reunião Ordinária do Colegiado 

até 23 a 30 Término de aulas 2022.1 na pós-graduação stricto sensu 

(conforme Resolução 2.169/2022/CONSEPE) 

26 IV EPós-Doc 2022 

até o dia 30 Reunião III das Linhas de Pesquisa: compartilhar planos de 

atividades para o semestre 2022.2 

11 a 15 Abralic 

13 a 24 FLICAN Internacional, com ativa participação da Turma 

Multicampi: culminância dos Seminários Avançados II e 

Práticas em Laboratórios V 

até o dia 30 Reunião e atividades de Grupos de Pesquisa 

30 Encerramento do semestre 2022.1 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 

Prazos estabelecidos em reuniões anteriores e na atual reunião do Colegiado 

 

Exame de Qualificação I (Mestrado) – Turma 2019 

 

Até 15/04/2022 – realizar o Exame de Qualificação I 

Até 15/05/2022 – realizar o depósito da Dissertação para Defesa Pública. 

 

Exame de Qualificação I (Mestrado) – Turma 2020 

 

Depósito do texto ao/à Orientador(a): até 31/03/2022; 

 

Exame de Qualificação I (Mestrado) - Turma 2021   

 

Depósito do texto ao/à Orientador(a): até 30/08/2022 e submissão à Banca Examinadora 

em até 22/12/2022. 

 

Exame de Qualificação II (Pré-Qualificação Doutorado) –  

 

Depósito do texto ao/à Orientador(a): até 18/04/2022; 



 

Obs: Nos casos acima, não devem haver pendências em relação a entrega de trabalhos 

finais de disciplinas, bem como em relação à avaliação e atribuição de notas a estes 

trabalhos. 

 

Defesas de Dissertação de Mestrado -Turma 2020 

 

Depósito do texto ao/à Orientador(a): até 31/07/2022; 

 

Exame de Qualificação II Turma de Doutorado 2020   

 

Depósito do texto ao/à Orientador(a): até 18/04/2022 e submissão à Banca Examinadora 

em até 15/05/2022. 

 

Exame de Qualificação III da Turma de Doutorado 2020 

 

Depósito do texto ao/à Orientador(a): até 31/10/2022 e submissão à Banca Examinadora 

em até 22/12/2022. 

 

Exame de Qualificação II Turma de Doutorado 2021   

 

Depósito do texto ao/à Orientador(a): até 31/10/2022 e submissão à Banca Examinadora 

em até 22/12/2022. 

 

Tirocínio Docente I, II e III 

 

Tirocínio Docente I (Mestrado/Turma 2020) 

 

Depósito do relatório ao/à Orientador(a): até 31/05/2022; 

 

Tirocínio Docente I (Mestrado/Turma 2021) 

 

Depósito do relatório ao/à Orientador(a): até 31/07/2022; 

 

Tirocínio Docente II (Doutorado/Turma 2020) 

 

Obs: Quem teria que fazer e ainda não o fez? (o último prazo para isso teria sido no final 

de dezembro de 2021) 

 

Tirocínio Docente II (Doutorado/Turma 2021) 

 

Depósito do relatório ao/à Orientador(a): até 30/11/2022; 

 

Tirocínio Docente III (Doutorado/Turma 2020) 

 

Depósito do relatório ao/à Orientador(a): até o final do penúltimo semestre do Curso. 

 

 

 

 



OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO DIA 

02/03/2022: 

 

Em relação ao Retorno gradual: distribuição de 40% de atividades remotas e 60% 

de atividades presenciais: a) cada docente deve encaminhar ao Colegiado, antes do 

início do semestre 2022.1 (a PPG já está cobrando isso da coordenação), a discriminação 

desse percentual em relação ao conjunto dessas atividades previstas no PIT; b) os 

docentes lotados em outros Departamentos podem exercer o 100% de suas atividades de 

forma remota, a menos que desejem distribuir algum percentual presencial. Neste caso, 

demarcar isso em seu encaminhamento para que o DLLARTES/Pós-Crítica tomem as 

providências quanto a hospedagem e translado; c) as atividades do semestre 2022.1 serão 

na primeira semana presencialmente, na segunda, de forma remota e, assim, 

sucessivamente, até esgotar o estoque de atividades remotas. 

 

Em relação ao 2.4 – Plano de produção bibliográfica e técnica: periódicos e anais do 

SIP/Interlinhas: a) cada pesquisador(a) deve considerar que sua produção bibliográfica 

individual deve ao final do quadriênio chegar ao mínimo de 600 pontos (artigos em 

periódicos; capítulos de livros; livros teóricos, didáticos, individuais) para a manutenção 

da nota do programa, bem como, que cada um de seus orientandos tenham no mínimo 02 

produtos por cada mestrando e 04, por cada doutorando; b) os veículos internos de 

produção bibliográfica (revistas e anais) devem ser considerados como laboratórios de 

produção visando a cooperação editoriais e a não endogenia. 

 

Em relação às Atividades de abertura do semestre 2022.1: será presencial, e com os 

seguintes indicativos para a programação: a) os pesquisadores do programa falarão das 

linhas, grupos de pesquisa e laboratórios, no primeiro turno da quarta-feira, dia 16/03; à 

tarde desse dia, faremos uma caminhada performática pela trilha do Campus, encerrando 

com uma fogueira e confraternizações de encontro; na quinta-feira, manhã e tarde, 

colóquio com as 3 turmas de doutorados; na sexta-feira, manhã e tarde, colóquio com as 

três turmas de mestrado. Em todas as sessões estarão disponíveis stands com livros de 

docentes e discentes para sessões de autógrafos. 

 

Em relação ao item 4.4 – Estágio Sanduíche no Exterior: a doutoranda Juliene Cristian 

Pinto está preparando sua documentação para inscrever-se visando à École des Hautes 

Études, Paris – França, sob orientação do Prof. Dr. Jordi Canal Morell. A documentação 



seguirá os trâmites previstos no Edital da Capes 10/2022 do Programa Institucional de 

Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE). 

 

Em relação ao item 4.5 – Bolsas e bolsistas: seleção, relatórios, plano de produção 

específico: a comissão de bolsas reunirá todos (as) esses (as) bolsistas para um trabalho 

produtivo específico envolvendo os laboratórios do Programa. 

 

Em relação ao item 4.7 – Proficiências: calendário de formação e avaliação: os Profs. 

José Carlos Félix e Roberto Henrique Seidel, após recebimento das demandas enviadas 

pela Secretaria do Programa, prepararão plano de formação instrumental e de avaliação 

para que nenhum estudante fique prejudicado, mas continuamos recomendando que os 

estudantes continuem procurando outros centros de idiomas, reconhecidos, para sua 

formação, teste e certificação. 

 

Em relação ao item 5 - Coleta 2021 e Avaliação quadrienal:  tradução da página do Pós-

Crítica, monitoramento e diligências: decidimos que todos os grupos de pesquisa estejam 

atentos quanto a: produção bibliográfica e técnica de todos os seus membros, com 

atualizações dessa produção na Plataforma Lattes; ao chamado do Programa para 

elaboração de planos de produção e depósito na secretaria. Tanto o processo de Coleta 

2021 quanto ao processo de avaliação quadrienal continuam embaçados exigindo de 

todos nós atenção máxima. 

 

Em relação ao item 6 - PROAP/Capes, PROPÓS, AUX-PPG: Plano de investimentos, 

Livros/Mercado de Letras: na próxima reunião, de abril, teremos um cenário financeiro 

mais claro para nossos investimentos, com ênfase na publicação em 2022 de até 20 livros 

pela Mercado de Letras, além de reforçarmos a manutenção e ampliação dos laboratórios 

e apoio do corpo docente e discente em processos de cooperação acadêmica. Recomenda-

se a que todos(as) os(as) autores(as) vão preparando seus originais e coletâneas. 

 

Em relação ao item 7 - Encontros de Pós-doc: forma e calendário de seminários: A Profa. 

Dra. Ana Rita Santiago, uma das responsáveis pela organização desses encontros, 

conforme o calendário acima, ficou de se encontrar com o Prof. Dr. Washington 

Drummond, para começarem esses preparativos. 

 



Em relação ao item 8 - O que ocorrer, aprovamos: a) que a doutoranda Cleane Medeiros 

e outros colegas possam encaminhar proposta de produção bibliográfica artística para 

avaliação da coordenação da Fábrica de Letras; b) que a Direção do DLLARTES 

procurará ativar o cartão de correios para que nossos livros possam ser enviados aos(às) 

participantes de nossas coletâneas; c) que a turma de Canudos terá o prazo de até 

31/03/2022 para entrega dos trabalhos finais das disciplinas cursadas em 2021.2 

 

Alagoinhas, 04/03/2022. 

 

A Coordenação do Pós-Crítica 


