
         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Ágatha Sampaio Galama

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Alonso Rodrigues do Carmo Neto

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Ana Clara Rodrigues Santos

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Ana Letícia Batista Miranda Santos

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Ana Luiza Ballarini

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Ana Luiza Timóteo

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

André Campos de Lima Vieira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

André Henrique Rodrigues de Andrade

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Arthur Affonso Bracarense Ferreira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Arthur Marra Nepomuceno Nunes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Arthur Toledo Rodrigues Lima Pereira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Artur César da Silva

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Brenda Larissa Meira Bacelar

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Caio Rodrigues Goes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Camila de Lima Cruz

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

César Daniel Costa de Souza

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Clarice Martins Lima Campanha Dutra

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Cristiano Neiva Abrantes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Daniel de Almeida Gonzaga

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Deborah Cristine Soares de Oliveira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Fernanda Kelly Marcelino e Oliveira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Flávio Henrique Lara Santos

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Franciane Primo de Oliveira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Francine Andrade Siqueira Teixeira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Gabrielle Costa de Souza

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Graziele Carolina Silote Teixeira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Guilherme Belo Soares

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Guilherme Benevides Chierici Teixeira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Guilherme Rodrigues Batista

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Gustavo Torres dos Santos

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Hellen Barreto Lara

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Henrique Eyer Faria Cabral

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Iago Santos Gomes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Isaely Monteiro Vieira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Jéssica Juliana Braz Bicalho

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Jéssica Trindade Teles

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Johnny Marques Pereira Costa

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

José Leandro Soares

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Julie Stephane Machado

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Karla Skackauskas

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Lanna Kaellen Parreiras

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Letícia Costa Silveira Santos

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Letícia Medeiros Rosa Portugal

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Luan Fernando Ferreira Silva

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Lucas Dutra Marioza dos Santos

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Lucas Giovani Silva

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Lucas Moreira Lizardo

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Luisa Araújo Mendes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Luisa Araújo Mendes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Mariana Natália de Souza

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Matheus Barcelos Amaral

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Matheus Carvalho Lopes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Matheus Lucas Batista Volpato Leão

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Matheus Pinheiro de Souza

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Pedro Augusto Milagre leão

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Pedro Henrique Franco Machado

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Pedro Henrique Santos Silva

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Rafael Guimarães Cristino

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Rafael Marques Teixeira Senra

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Rayssa Cançado Mota Almeida

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Renato César Antonini de Siqueira Gomes

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Ricardo Bibiano Dias Filho

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Rogério Vieira Ribeiro Júnior

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Samara Gonçalves de Sena

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Sarah Cristina Freitas Silveira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Thabata Pinheiro Chagas Pessoa de Melo

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Thaís Vianna Matos

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Vitor Gabriel Martins Rocha

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Vitor Pettz Oliveira Hostt

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Vitor Rosa Damasceno

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Vitor Uriel Oliveira Palhares

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Wânia Soares de Oliveira

participou da palestra: “Um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.


