SENAI CECOTEG realizou solenidade de
formatura dos alunos do curso: Técnico em Comunicação Visual 2019.
Ocorreu na ú ltima segunda feira, dia 22 de Janeiro, no CENTRO DE COMUNICAÇÃO, DESIGN E TECNOLOGIA
GRÁFICA – SENAI CECOTEG, a cerimô nia de formatura dos alunos do Curso Té cnico em Comunicaçã o Visual . Esse é
um dos cursos mais completos oferecidos pela instituiçã o de ensino. Apresenta as principais tecnologias do setor
grá ico, oferecendo ao aluno té cnicas e metodologia para trabalhar com criaçã o grá ica e gestã o dos processos
grá icos indú strias.
Alé m dos pais, familiares e amigos dos formandos que prestigiaram a cerimô nia de entrega dos certi icados de
conclusã o do curso, també m estiveram presentes o presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
GRÁFICA - ABIGRAF-MG e do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS SIGEMG Sr. Luiz Carlos Dias Oliveira as diretoras das entidades Sra. Maria de Fá tima Lima Ferreira e Sra. Adriana
Figueiredo de Carvalho que paraninfaram a turma.
‘'Parabéns a todos vocês. E que tenham uma bela carreira pela frente. É isto que Adriana e eu lhes desejamos. E uma
última palavra nossa: nada sai de graça neste mundo. Trabalhem, estudem. Estudem e trabalhem, esta é a receita para
a conquista da satisfação pessoal e pro issional. '' – disse em discurso a paraninfa Sra. Maria de Fá tima Lima Ferreira.
Compondo a mesa, acompanhado pelo Diretor da escola Sr. Jorge Domingos Peixoto juntamente com coordenador
escolar e mestre de cerimô nia Sr. Daniel Maciel o Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, deu inıćio à cerimô nia
parabenizando os formandos pela trajetó ria e conclusã o dos estudos, enfatizou e parabenizou o brilhantismo que o
presidente do SISTEMA FIEMG Dr. Flá vio Roscoe Nogueira e do diretor da FIEMG SESI SENAI Dr. Clá udio Marcassa
tê m realizado pela indú stria e o ensino nos polos educacionais de todo sistema FIEMG.
Outra novidade para este ano é que o SENAI CECOTEG está com matrıćulas abertas para formaçã o de novos
Té cnicos em Comunicaçã o Visual, com duraçã o de 18 meses iniciando em 04/02/2019 - Turno da noite 18:30H à s
22:30H.
Mais informaçõ es no site: h p://senaimg.com.br/cursostecnicos
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