
         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Arthur Virgílio de Oliveira Germano

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV”, 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Caio Lael Fernandes Gonçalves

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Daniel Mendes Simões de Lima

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Felipe Tabelini Pena

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Fernando Augusto Fabiano de Souza

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Gustavo Henrique de Oliveira

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Hugo Gonçalves Dutra Pereira

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Hugo Leonardo Amaral de Oliveira

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Isabella Giulia Silva Ribeiro

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Letícia de Oliveira Maia

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Sarah Júlia Fernandes Amorim

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Thaís Caldeira Pinheiro

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 
Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Vitor Luiz Campos

participou do minicurso “Aplicações das eletrônicas na TV analógica: análise no diagrama 
eletrônico, funcional e aplicações dos conversores estáticos. Digitalização do sinal da TV.", 

ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 4 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.


