
         O Diretor-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 Antônio Campos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Alexandre José Amaro e Castro

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Aléxia Cézar Sorensen de Almeida Lima

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Allan Cézar Sorensen

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Amanda Ribeiro Costa

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Lima Pereira

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Martins

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Paula Dias Santos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Artur Monteiro Diniz

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Artur Vinícius Bretas Santana

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Álvares Barbosa Rocha

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Brayan Cristian Darc Silva

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Caio Vinícius Araújo Ramos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Carlos Tadeu Alves Pinheiro

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 dos Reis

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Oliveira

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Alves Cota

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Dayse Fernandes Souza

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Douglas Rafael da Silva Fonseca

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Elen Cristina Silva Santos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Erick Willian Magalhães Machado

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Henrique Moreira

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Flávia Lima Mascarenhas Diniz

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Gitirana Porto

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Gabriela Ferreira Siqueira

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Sampaio da Silva

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Franafon Valadares

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Hedelberto Junior de Castro e Alves

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Helen Luiza Dias Santos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Helena Campos Ratton

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Henrique Amâncio Lopes Pereira

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Hévelin Stéfani Monteiro Brandão

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Hevillyn Miranda Drumond

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Island Costa Pereira Júnior

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Italo Hugo Gonçalves Matoso

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Izabely Leite de Souza

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Jannaína Moura Fonseca

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Suzana Magalhães Cardoso

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Júlia Damásio Fernandes

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Laíssa Marina de Araújo Torres

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Emanuella Alves Souza

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Souza Guedes

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Teixeira Martins

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Fonseca

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Antônio Leal Costa

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Fonseca

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Paulo Diniz

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 de Oliveira

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Mariane Roberta Caetano Lopes

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Mariane Stéfane Morais Ribeiro

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Moura Almeida Neri

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Franklin Rodrigues Silva

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Annuzzo

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Mike Anderson de Oliveira Diniz

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Aparecida de Moura Castro

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Luiz Magalhães Martins

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Medeiros dos Santos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Vitor Rocha Xavier

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Ferreira Duarte

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Roberta Muriell Soares Lima

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Macêdo

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Taina de Jesus Campos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Matins

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Thaynara de Matos Silverio

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Souza

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Ribeiro de Matos

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



         O Diretor-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 Batista Corrêa

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Weberton Júnior Amaral Silva

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.



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

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

Yasmin Elisson Dias Menezes

participou da palestra: “Um pouco da história da luz segundo o olhar da humanidade”,

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

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2015.


