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

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

    Eliabe Silva de Abreu 

teve seu trabalho: ”Caracterização e aplicação do pó de aciaria em remediação ambiental”

selecionado entre os três melhores trabalhos apresentados na XI Semana de Ciência & 

Tecnologia do CEFET-MG e foi indicado para apresentação na FEBRACE 2016.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2016.



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

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

    Gabriel Batista 

teve seu trabalho: ”Avaliação termoacústica de painéis cimentícios para uso
 não-estrutural produzidos com fibras da Ceiba speciosa (St. Hill.) e resinas” 

selecionado entre os três melhores trabalhos apresentados na XI Semana de Ciência & 

                                               Tecnologia do CEFET-MG e foi indicado para apresentação na FEBRACE 2016.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2016.



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

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

   Hugo Leonardo da Mata Ribeiro  

teve seu trabalho:  ”INFODENGUE - Ferramenta colaborativa de combate e prevenção à dengue” 

selecionado entre os três melhores trabalhos apresentados na XI Semana de Ciência & 

                                               Tecnologia do CEFET-MG e foi indicado para apresentação na FEBRACE 2016.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2016.



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

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

    Jean Santos Silva

    teve seu trabalho: “INFODENGUE - Ferramenta colaborativa de combate e prevenção à dengue” 

selecionado entre os três melhores trabalhos  apresentados na XI Semana de Ciência & 

                                                Tecnologia do CEFET-MG e foi indicado para apresentação na FEBRACE 2016.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2016.



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

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

    Vinícius Dias Santana 

teve seu trabalho: ”INFODENGUE - Ferramenta colaborativa de combate e prevenção à dengue” 

selecionado entre os três melhores trabalhos apresentados na XI Semana de Ciência & 

                                                Tecnologia do CEFET-MG e foi indicado para apresentação na FEBRACE 2016.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2016.


