
         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Aimê Pinheiro Pires

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 

para o pensar científico e criativo do estudante surdo”,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Carolina Pereira Pires

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos

 para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



       O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Cristina Angelo Rocha

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos

 para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Paula Andrade Galvão

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 

para o pensar cientifico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

André Luiz Santos Ribeiro 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 

para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

André Vivas Araújo

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos

 para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Arthur de Moura Soares 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos

 para o pensar c científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Beatriz Elizeu Caetano 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 

para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Bernardo Augusto Marques

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 

para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Bernardo José Nunes Caldeira

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos

 para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na x semana de ciência & tecnologia do cefet-mg, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Bianca da Silva Cruz

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 

para o pensar científico e criativo do estudante surdo”,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Danilo Rossi

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Deborah Brait Gonçalves 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Diego Hipólito Ribeiro

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Douglas Pereira

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Edenilson Carlos Silva

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Eduardo Travizani Prado

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Eliardo Rodrigues Rocha

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Emanuelle Fernanda Siqueira

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Emir Guimarães Fuchs

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Eric Gonçalves dos Reis 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Felipe Adriano Faria Aires

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Gabriel Pires Ramo

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Gabriel Siqueira Castro

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Gabriela dos Santos 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Guilherme Franco Fonseca 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Guilherme Henrique Melo Dias

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Guilherme Viveiros

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Gustavo Coimbra

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Igor Estrella Henriques 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

João Lucas de Sá 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

João Paulo Magalhães

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Jorge Pedrazas 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Lara Alves Rachid

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Leandro Henrique Oliveira Cruz

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Leandro Octaviano Barros

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Leonardo Afonso Maia

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Leonardo Maciel Narciso

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Leonardo Rolla Goulart Borja

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Lorran Capanema Mendes Silveira

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Luanna Luchesi Pinheiro

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Lucas Henrique Paiva Magalhães

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Lucas Teixeira de Oliveira Dias 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Marcel Alvarenga Chagas

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Marcelo Ferreira

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Marcos Donato Moreira Costa

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Marcus Henrique Cardoso de Souza

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Maria Cristina Monteiro S. Costa

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Matheus Gonçalves dos Santos

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Matheus Miguel Almeida

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Miriam Caetano 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Nicolas Oliveira Gontijo

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Paulo Roberto Carvalho

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Pedro Amorim 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Pedro Casanova dos Santos

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Pedro Otávio Santos

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Rafael Felipe Bonfim Dabian

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Samuel Augusto Araújo

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Samuel Renan Costa Moraes

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Sônia Miranda de Oliveira 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Tales Moreira Morais 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Thiago Nesy 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Vanessa Cristina da Silva Sá 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Victor Augusto Rezende Rosseto 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Victor de Lima Silveiro

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Victor Nunes do Carmo 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Vinícius Lemos de Araújo

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Vinicius Souza Tironi

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Wagner Augusto Fiel 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Márcio Silva Basílio, no uso de suas atribuições legais, certifica que

William Milagres Rodrigues 

participou da palestra: “Inovação e responsabilidade social: dicionários terminológicos 
para o pensar científico e criativo do estudante surdo” ,

ocorrida na X Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 14 a 17 de outubro 2014, com duração de 2.0 horas.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.


