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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Alex Antonio Santos

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Matoso Ferrão

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Júlia Mendes de Sá

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Lívia Mendes

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Luiza de Freitas Martins

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Ricardo Silva Sousa

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Alvares Barbosa Rocha

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ayane Alves Medeiros

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Biannca Almeida Vieira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Silva

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Macedo Cabral

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Sena Ribeiro da Costa

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Clara Lorrainy Diniz Barbosa

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas línguas

 e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 César Figueiredo

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Déric Augusto França de Sales

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Eduardo Batista Caldeira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Érick Willian Magalhães Machado

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Fabrício Kennedy Januário da Cruz

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Felipe Souza Guimarães

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Fernanda Moura Dantas

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Soares Silva

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Gabriella Fonseca Saraiva

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Gabriella Rodrigues de Oliveira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Souza Lucena Trindade

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Gisele Almeida Silva

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 das Neves Fernandes Filho

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Hêmilly Liandra Ribeiro

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas línguas

 e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Hudson Alves Ribeiro

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Húdson Alves Ribeiro

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Ezequiela Mendes de Souza

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Mendes Soares

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Jéssica Alexandra de Vasques Castro

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Jéssica Pereira de Souza

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Guilherme Carvalho Sampaio Dias

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Luiz Silveira Fernandes

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Guimarães Maris

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Santos Martins

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Souza Cardoso

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Juliana Gonçalves Oliveira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Lara Lopes Carvalho

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Silva Oliveira 

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Lauany Martins Gonçalves dos Santos

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Assis Ferreira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Bazet Dias

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Emanuel da Silva

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Luis Felipe de Oliveira Nunes

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Gustavo da Fonseca Santos

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Alice Quirino Vieira 

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Soares Ireno

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Júlia Maia

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Júlia Rangel e Castro

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Marta Silveira Pardinho

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Maura Miranda de Oliveira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Miguel de Sousa e Annuzo

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Miguel Felipe Fonseca

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Nathalia Alice de Souza Beraldo

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas línguas

 e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Pablo Felipe Fernandes Cardozo

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Palôma Azevedo Costa

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Patrícia Vitória Ribeiro da Silva

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Lima

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Philipe Augusto Martins Rodrigues

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas línguas

 e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Adonai Ribeiro Ferreira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Raul Wesley Gomes de Lima

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Sarah Fernandes Vieira Machado

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Thainara de Matos Silvério

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Thais de Souza Moreira Martins

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Thais Duarte de Paula

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas línguas

 e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Thais Gomes Penha dos Santos

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas línguas

 e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Rodrigues de Oliveira

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Tifany de Deus Melo

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Antônio Soares de Andrade

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas línguas

 e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Jakeline Ornelas e Silva

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

Prof. Dr. Flavio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Yasmim Dias Menezes

participou da oficina: “Texto, leitura e impressões: técnicas de leitura e interpretações nas linguas 

e na história”, ocorrida na XI Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 20 a 23 de outubro 2015, com duração de 4 horas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.


