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

Alberto Elias do Amaral Júnior

participou do 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, com duração de 3 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

Aline Pereira Lopes

participou do 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, com duração de 3 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

Ana Paula Correa

participou do 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, com duração de 3 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

Anthony Alves Rabelo

participou do 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, com duração de 3 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

Jennifer Gabriele dos Santos

participou do 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, com duração de 3 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

Joana Cecília Souza Salomé

participou do 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, com duração de 3 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

Jonas Amaral Almeida

participou do 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, com duração de 3 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

Laura Corrêa Lacerda Batista

participou do 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, com duração de 3 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

Luiz Otávio Andrade Soares

participou do 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, com duração de 3 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

Luíza Sousa Santana

participou do 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, com duração de 3 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

Rônei Sandro Vieira

participou do 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, com duração de 3 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

Rosimeire Maria Corrêa

participou do 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, com duração de 3 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

Sofia Anita Miranda

participou do 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, com duração de 3 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

Stéfani Carolina Diniz

participou do 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, com duração de 3 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

Wanderson Lopes Lamounier

participou do 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, com duração de 3 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.


