
         O Diretor-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 Santana Pereira

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Gomes Fernandes 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Peres de Carvalho Quintão 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Caroline Pereira

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Borges Reis

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Caldeira Guedes

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Caroline Barbosa Reis

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Claudia Lima Mascarenhas Diniz

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Claudilene Vanessa Gonçalves de Oliveira

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Diego Pereira Araújo Cruz

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Eduarda Almeida Oliveira

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Eduarda Pereira da Silva

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Emanuele Nayara Santos Salomé

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Emilly Marques Ricardo Imay

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Henique Moreira

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Bueno Guimarães 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Heroito Ribeiro de Souza

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Santos Alves

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Alves Félix da Silva

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Curvelano Ladeira Neves 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Onofre Santos Gabriel

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Saué Ribeiro

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Isabele Lima Vieira

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Iuly Francisca Rodrigues de Souza

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Izabela Almeida

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Patrícia Silva Costa

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Sampaio

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Mariz

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Gonçalves Leal

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Moura Costa 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Joaquim Pimenta Leite Neto

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Guimarães Fernandes

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

José Amâncio Vieira Neto

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Julia Damásio Fernandes 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Kassius Alves Fargnoli

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Antonio Leal Costa

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Leonara da Silva Fernandes

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Leonel Mota Sampaio Durão

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Gabrielly Teixeira Martins

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Lorrany dos Santos Rodrigues 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Lohana Juliane Gonçalves Soares

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Alves da Fonseca 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Emanoel da Silva

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Dias Gomes

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Rocha Lobo Lanner

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Luís Felipe de Oliveira Nunes

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Luís Otávio Oliveira Leite 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Luíza de Souza Silva

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Marcela Araújo Medeiros Luiz Venuto

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Marcela Augusta Pereira

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Antonio Ornelas

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Gonçalves Granato

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Barbosa dos Santos

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Vitória dos Santos Fernandes

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Leite Gonçalves

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Nacife Xavier

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Correa Sanfernini

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Costa Sena

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Souza Lucena Trindade

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Souza Ammizzo

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Alice de Souza 

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Cristina Costa Silva

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Cardoso

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Sérgio Lopes Gomes

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Paulo Gonçalves Viano

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Mendes Leal

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Cunha Sampaio Leite

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Andrade Barbosa

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Sabrina Tolentino de Macedo

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Giovannini Cruz Guimarães

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Taís Alves da Cruz

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Tatiane Cordeiro de Souza

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos:

 o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Duarte de Paula

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Thalita Coutinho de Souza Cruz

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Thúlio Corrêa Vianna

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Alves Sousa

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Thadeu Diniz Coelho

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Wanderson Baptista Corrêa

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Wylker Carlos Magalhães Assis Silva

participou da palestra: “Um olhar multidisciplinar sobre os dados estatísticos: 

o perfil sócio-econômico dos discentes da unidade Curvelo do CEFET-MG”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.


