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Registro nº 05-73654 

 Certificamos que JÚLIO CÉSAR ALBURQUEQUE DA ROCHA participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73655 

 Certificamos que AMANDA SOARES MANTOVANI participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73656 

 Certificamos que CAROLINA BERNARDES ALVES COSTA participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 



 

jhgfhghshgsghshmnfgjdg m,dghmdg m  

Registro nº 05-73657 

 Certificamos que TAINÁ CAMILA DOS SANTOS participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73658 

 Certificamos que JHONATTA FILLIPE BIEMBENQUE FRUHAUF participou na condição de ouvinte 

da mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73659 

 Certificamos que CAROLINA FALEIROS FELÍCIO participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73660 

 Certificamos que MARIANA JONAS DAMIÃO participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73661 

 Certificamos que RAFAELA RODRIGUES FERNANDES participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73662 

 Certificamos que CLARISSA CAMARGO TEIXEIRA participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73663 

 Certificamos que AMANDA MOREIRA AMORIM participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73664 

 Certificamos que KLISMAN BORGES PROENÇA participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73665 

 Certificamos que PAULER CASTORINO OLIVEIRA BARBOSA participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73666 

 Certificamos que NEUSA BATISTA DE MELO participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73667 

 Certificamos que ISADORA REZENDE PRATA CAMINALTO participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73668 

 Certificamos que ALEZ PEREIRA DE JESUS participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73669 

 Certificamos que DIOGO JOSÉ SOARES participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73670 

 Certificamos que LUCAS DE OLIVEIRA CHEQUE participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73671 

 Certificamos que LUCAS SILVÉRIO MARTINS participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73672 

 Certificamos que EVELYN CALAÇA ALVES DA COSTA participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73673 

 Certificamos que NATALIA BLIDOFF TEIXEIRA participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73674 

 Certificamos que ARTHUR ELIAS MARINHO CAVALCANTE participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73675 

 Certificamos que BRUNA CRISTINA SILVA participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73676 

 Certificamos que LUCAS MESQUITA BORGES participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73677 

 Certificamos que SAMUEL HENRIQUE FRANÇA LEITA participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73678 

 Certificamos que RAQUEL COSTA GUIMARÃES NASCIMENTO participou na condição de ouvinte 

da mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73679 

 Certificamos que MONIQUE CONCEIÇÃO SILVA participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73680 

 Certificamos que NATAN DA SILVA participou na condição de ouvinte da mesa-redonda Cartografia, 

identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade e Processos 

de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto Programa Inovar 

Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de Inovação, Transferência e 

Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de 

novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 



 

jhgfhghshgsghshmnfgjdg m,dghmdg m  

Registro nº 05-73681 

 Certificamos que IZADORA RIBEIRO BORGES participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73682 

 Certificamos que YAN ALVES CARVALHO participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73683 

 Certificamos que PAOLA PÍSETTA RAUPP participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73684 

 Certificamos que IANDRA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73685 

 Certificamos que GEOVANA ALVES RIBEIRO participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73686 

 Certificamos que SARAH FRANCIELY FREIRA MOTA participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73687 

 Certificamos que GEOVANA CARLA S. ARANTES participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73688 

 Certificamos que NATHÁLIA BATISTA VIEIRA participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73689 

 Certificamos que FÁBIO CARLOS DA SILVA FILHO participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73690 

 Certificamos que ISABEL NATHÁLIA BARBOSA GUANO participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73691 

 Certificamos que ANDRÉIA DAVID DE OLIVEIRA participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73692 

 Certificamos que KADIJA MOHAMED SANTEE participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73693 

 Certificamos que JAQUELINE SOARES DOS SANTOS participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73694 

 Certificamos que FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA participou na condição de ouvinte da 

mesa-redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: 

Vontades de Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das 

atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, 

Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73695 

 Certificamos que SAMANTHA HAREEME FIGUEIREDO  participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73696 

 Certificamos que GABRIELLA FERREIRA DE MORAIS participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 



 

jhgfhghshgsghshmnfgjdg m,dghmdg m  

Registro nº 05-73697 

 Certificamos que GABRIEL FELIPE S. NASCIMENTO participou na condição de ouvinte da mesa-

redonda Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de 

Verdade e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do 

projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 
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Registro nº 05-73698 

 Certificamos que ALEXSANDRA SANTOS SILVA  participou na condição de ouvinte da mesa-redonda 

Cartografia, identidade e marginalização do evento Cartografias do Contemporâneo: Vontades de Verdade 

e Processos de Subjetivação a partir de Michel Foucault, ofertado como parte das atividades do projeto 

Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de 

Inovação, Transferência e Tecnologia e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no dia 27 de novembro de 2017, obtendo a carga de horária de 04 (quatro) horas. 


