
      O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Alessandra Vieira Bitencourt

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Alice Edwirges de Castro Andrade

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Caroline Castro

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Anderson Marcos Maia Azevedo

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Bárbara Moreira Lima Paula 

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Carolina Viana

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Cristiene Cardoso Pinheiro dos Santos

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Dilma Alves Costa 

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Douglas Scalioni Nardy Domingues

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Fernanda da Costa Sousa

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Flávia Cristina Pinto de Carvalho

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Jéssica Mariana Andrade Tolentino

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Juliana Lemos Piquerotti

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Maria Auxiliadora Dias da Silva 

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Maria das Dores Eugenia Alves Evangelista

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Mariane Ster Corgozinho Medeiros

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



      O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Nádia Santos de Paiva Neves

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Narjara Rodrigues Pimenta

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Rafael Vicente Ferreira

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ramon Francisco de Assis

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Rayan Laurindo Braga

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ronaldo Tavares Gomes

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Valéria Netto Valente

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Vanessa Cristina Moraes Teixeira

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Viviane Netto

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Weidson Leles Gomes

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ygor Gabriel Alves de Souza 

participou do minicurso: “Análise do discurso, mídia & leitura de imagem: análise de capas de 

revistas sob uma perspetiva multimodal”, na 3ª Festa de Linguagens e Ciências do POSLING, 

ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.


