
         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

Ana Carolina Klingspiegel da Silva

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Ana Luiza Feitosa Lima

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Bruna Caroline Costa

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 6.0 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

Bruno Victor Ventura

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Caroline da Silva Goncalves

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Debora Ribeiro da Silva

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 6.0 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

Denner Cardoso Batista

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Filipe Martins de Almeida

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Gabriela Camila Pinto

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Guilherme Ventura Mendes Rodrigues

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 6.0 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

Gustavo Henrique de Oliveira

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Hugo Leonardo Amaral de Oliveira

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Jefferson Fernandes Junior

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Joyce de Souza Santos

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Karine de Aguiar Duarte

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 6.0 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

Laryssa da Silva Lucas

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Matheus Gontijo Zambalde Silva

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Nathalie Alacoque da Silva Barros

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 6.0 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

Pedro Henrique Maia Duarte

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 3.0 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

Thamires Maiara Rodrigues Santiago

participou do minicurso: “A invenção do racismo: a construção do discruso racial na sociedade

contemporânea”, ocorrido na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 6.0 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.


