
         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 Rodrigues Álvares

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Cristiane Costa Baiotto

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Dafne Barbosa Cortez

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Débora Silva Lizias Dias

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Denise Ferreira dos Santos

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Denise Maranhes de Araújo Vaz

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Eduardo Rennó Gomes

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Kenia Silva

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Maira Duarte de Moraes

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Mariana Cristina Faria

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Raquel Basilio Ribeiro

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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

Rogério Paula Silva Júnior

participou do minicurso: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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: “De Moscovici a Charaudeau: o fenômeno das representações sociais

 no processo de construção de identidades discursivas”, 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.


