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

Guilherme Gazzinelli Rohrmann

ministrou o workshop “O gênero artigo científico: da preparação do material 
à redação do texto”, ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, na unidade de Divinópolis.

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

Guilherme Gazzinelli Rohrmann

ministrou o workshop “O gênero exposição oral: do conceito à execução”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, na unidade de Divinópolis.

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

Marcus Vinícius Barbosa de Paulo

ministrou o workshop “O gênero artigo científico: da preparação do material 
à redação do texto”, ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, na unidade de Divinópolis.

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

Marcus Vinícius Barbosa de Paulo

ministrou o workshop “O gênero exposição oral: do conceito à execução”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, na unidade de Divinópolis.

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

Rodrigo Alves dos Santos

ministrou o workshop “O gênero artigo científico: da preparação do material 
à redação do texto”, ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 
realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, na unidade de Divinópolis.

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

Rodrigo Alves dos Santos

ministrou o workshop “O gênero exposição oral: do conceito à execução”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, na unidade de Divinópolis.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.


