UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
COORDENADORIA DE BIBLIOTECAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA E DISPONIBILIZAÇÃO DO TCC NO REPOSITÓRIO
INSTITUCIONAL DA UEPB

IDENTIFICAÇÃO
Autor:Ivana Soares Cavalcante
Matrícula:161610072 RG:4.247.554
OE: SSP UF:PB
CPF:705.916.034-54
E-mail:cavalcanteivana11@gmail.com Telefone:(83) 9 9850-1681
Orientador:Prof. Me. Izaias Serafim de Lima Neto Trabalho de conclusão: (X) Graduação( )Especialização
Período de conclusão: 2020.2 Curso:Licenciatura Plena em Letras
Campus: IV Centro Centro de
Ciencias Humanas e Agrárias
Título do trabalho: A DISCURSIVIZAÇÃO DO SUJEITO MULHER MILITAR NO INSTAGRAM: ANÁLISE DE
RELATOS DO PERFIL @CAMILAPAIVABM

LICENÇA NÃO EXCLUSIVA DE DISTRIBUIÇÃO
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segurança, back-up e preservação.
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