
         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

Alair Junio Rocha Arantes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Alberto Romanhol Moreira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Alefy Freire do Nascimento

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Alessandra Emanuelle Macieira Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Alexia Kênia Lage Ferreira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Aléxia Salgado de Melo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Alice Silva Gonçalves

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Aline Mendes da Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Allyce Abygaill Nobre Ben-yaakov

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Álvaro Guilherme Silva Correia

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Amanda Batista Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Amanda Caroline Alves Gomes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Amanda Emmanuelle Escocia Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Amanda Nunes dos Santos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Amanda Torres Flamini

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Carolina Caldeira Freitas

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Carolina Gonçalves Ramos Gomes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Carolina Oliveira Diniz

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Carolina Pereira Duarte

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Caroline Lemes de Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Carolyne Alves Santos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Clara Mota Neves

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Luísa Lemes de Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

André Cotta Muniz

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

André Drumond Araújo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

André Felipe dos Santos Teles

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

André Luiz Costa Bittencourt

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Anthony William Fritz Maia

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Antônio Vitor Nunes Abreu

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ariadne Ferreira Deotti

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Arthur Drumond Carlos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Arthur Pietro Oliveira Diniz

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Arthur Rodrigues Arantes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Artur Tienis Santos Pereira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Augusto Albertine Morais de Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Bárbara Laís Dorneles Martins

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Beatriz Araújo de Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Beatriz Geovana Quintão Fortes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Bernardo Amorim Gomes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Bernardo Lacerda Dias

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Brayan Silva Soares Mendonça

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Brena Alvarenga Leal

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Brenda Moreira Santos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Assis de Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Camargo Haussman

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 de Souza Gomes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Miranda Sousa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Fabri Quintão

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Brysa Caroline Maria Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Caio Soares Costa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Camila Starling Sousa Morais

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Carlos Henrique Ferreira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Carolina Braz Marques

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Carolina Souza Morais

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Célys Stéfane Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Daniel da Silva Machado

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Daniel Tuler Passos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Daniel Victor Castro Reis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Danilo Carvalho Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Danilo Yuji Tuda

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Débora Luiza Pereira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Diogo Luiz de Carvalho Castro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Douglas Ramos do Amaral

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Enrique Arruda Mendes de Paula

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Eric Anthonnio Santos Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Esteffany Lima Bernardo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Fábio Danillo Alves de Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabriel Carmo Guimarães

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabriel de Sousa Rodrigues

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabriel Fernandes Monteiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabriel Fernandes Vieira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabriel Gonzaga Leal

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabriel Scotá Arruda

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabriel Silva Barcellos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Lúcia de Souza Reis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Gabrielle Rocha Fernandes Dias

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Giovanna Vitória Macieira Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Andrade Ranier Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Barbosa de Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Bruno de Abreu Reis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Leonel Campos Correia

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Oliveira Magalhães Costa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Soares Rodrigues

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Cota Lima

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Heitor Pereira e Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Hellen Cristina de Paula Reis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Heloísa Sâmela Borges

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Henrique Aloisio Agnelo Soares

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Henrique Ferreira Castro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Higor Henrique Hott Pinheiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 da Mata Ribeiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Paulo de Melo Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Reggiani Siman Assis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Iago Silva e Rodrigues

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Iane Assis Souza Barros

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Igor de Oliveira Quintão Ferreira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ígor Drumond Castro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ingrid Emmanuelle Pereira Santana

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ingridy de Castro Faustino

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Isabela Cristina Gomes Goulart

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ismael Ayres Barbosa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Itallo Henrique Dias Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ithalo Assis Nogueira Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ivan de Paula Silva Bertholdo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Izabella Nunes Pires

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Jackson Medeiros de Paula Pereira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Jadiel Patrick de Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Jamir Junior dos Santos Caetano

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Jean Santos Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Carlos Santos Pereira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Marcos Martins da Costa Cota

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Otávio Assis Ferreira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Paulo Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Pedro Santos Carneiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Victor Correa Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Victor Rodrigues da Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

João Vitor Ribeiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Jonas Martins Reis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Jonathan de Souza Miranda

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Josué Rocha Lima

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Júlia Cristina Oliveira Beltrame

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Júlia Ferreira Lopes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Júlia Kétlen da Silva Gonçalves

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Kamila Maestro da Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Kamilla Morais Madrona

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Karen Gabriela Lisboa Costa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Laís Machado Emerick

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Laís Santos Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Laís Vitorino Perdigão

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Laíza Machado Leite Pimentel

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lamys de Melo Santos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Larissa Gomes Viana

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Larissa Kellen Ribeiro de Lima

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Larissa Roberta Ferraz

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Laura Carvalho Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Laura Procópio Maia Furbino

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Laura Regina Mendes Viana

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Layane Michelle Reis Araújo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lays Albuquerque Benevides

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Leandro Moreira de Abreu

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Leônidas Dias das Chagas Filho

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Letícia Campos Gois

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Letícia Cassimiro Calazans

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Letícia Costa Gomes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Letícia Pereira Gonçalves

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Letícia Reis de Castro Toledo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lilian Martins Ferreira Miranda

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lorena de Pinho Barrilao

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luamós Úride Soares Faria

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luan José Martins Pereira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luana Maria Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luana Oliveira Cabral

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luca Felipe Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lucas Fernandes Maurício da Rocha

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lucas Gabriel Rekel Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lucas Joaquim Santos Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lucas Mendes Tavares da Silveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lucas Samuel Fernandes Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lucas Silva Chaves

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lucas Vinicius Rocha Gomes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luciana Rodrigues Mendes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lúcio Gustavo Braz

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ludmila Duarte Dias

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luely Neves Quintão

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luiz Eduardo Marques Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luiz Henrique Moreira da Cunha

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luiz Henrique Santana Depollo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luiza Souza Neubaner

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Lulyke Ablla Torres Cirino

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Luynne Lana Monteiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Magdiel Modesto Feliciano

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Maísa Francieli Mendes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Marcella Silveira Barbosa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Marcelo Freitas Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Marco Antônio Brandão Carvalho

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Marcus Vinícius de Souza Couto

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Maria Bethânia Ramos Calsavara

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Maria Carolina Oliveira Paraguay

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Maria Eduarda da Silva Figueiredo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Maria Eduarda Rodrigues Costa Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Maria Luiza Pacheco Marques

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Maria Luíza Prata Borghi

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Mariana Alves Coelho

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Mariana Matos Oliveira Cunha

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Mariana Pinheiro Lacerda

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Marina Andressa Alves Pinheiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Mateus Felipe Martins da Costa Cota

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Augusto Silveira de Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Garcia Assis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Mayk Alves de Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Mayron Henrique Sousa Carvalho

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Michelly Siman Gloria

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Milena Gonçalves Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Milena Rocha Arruda

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Mileny Santos Furtado

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Millena Kellen Sousa Carvalho

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Natália Fróis Pereira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Nathália Alves de Castro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Nathália Lage Vargas

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Nathan Caracioli de Brito Santos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Náyla Marya Martins Guerra

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Nil Martins de Moura

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Patricia de Almeida Ramos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Paula Alves Melo dos Santos Pacheco

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Paula Monik Araújo Soares

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Paulo Henrique Leal Rebelo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Paulo Tiago Martins da Costa Cota

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Antônio Tonhela Maria

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Arthur de Pinho Vaz

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Augusto Moreira Cota

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Bruno Fernandes do Nascimento

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Braga Hermógenes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 de Aquino Rangel

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Fernandes Rodrigues

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Menezes Ribeiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Silva Magalhães

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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 Reis de Castro Vitorino

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rafael Alves de Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rafael Marozzi Ribeiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rafaela Milagres Moreira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rafaella Vieira Leite

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rainara Marcelino dos Santos

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ramon Marques Freitas Peixoto

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Raquel Siman Bitencourt

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rayssa Pedrosa de Melo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rodrigo Gandra de Paula

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Rodrigo Moreira Valério

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Romário Couto Rodrigues

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ruan Kenned Martins Alves

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Ruan Lucas Barcelos Luzia

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Said Cotta Lana

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Samuel Soares Grativol

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Samuel Ulisses Peixoto Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Sara Andrade Martins

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Sara Fassarella Donato

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Sara Saldanha Verneque

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Sara Santos Fonseca

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Shara Carolina da Silva Castro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Simon Lopes Isenmann

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Sofia Madeira Torre Martins

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Stefany Silva Dornelas

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Sthefanny Karoliny Granato Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Syllas Mykael Costa e Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Tamires Silveira Velasco

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Tayane Santos Alvarenga

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Thaís Carolina Fernandes de Castro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Thaís Fernanda Carvalho

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Thales Almeida Barbosa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Thales Nascimento de Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Thayná Gonzaga Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Thiago Celestino Carreiro

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Thiago Marcelino Reis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Tiago Fernandes Mendes Ricardo

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Victor Alvarenga Carvalho

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Victor de Souza Rezende

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Victor Oliveira Assis

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Victória Luiza Bicalho e Silva

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Victtor Moreira Coelho Gonçalves

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Vinícius Damasceno Costa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Vinícius de Ávila Silva Andrade

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Vinícius Dias Santana

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Vinícius Ferreira de Oliveira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Vitor Fernandes Teixeira

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Vítor Franco de Santana

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Vitória Silva de Souza

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Wellington Nascimento Martins

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Yago Vinícius dos Santos Lopes

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Yan Guimarães Martins

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 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

Yuri Christian Justino Alves de Sousa

participou da palestra: “Da bancada à incubada: o papel do laboratório 

de pesquisa na formação de startup”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 2 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.


