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

Ádila Cecília Queiroz Gonçalves

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Albervany Barroso

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Alex Sander Gonçalves Pedra

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Alice Mendes Bastos

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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 Carolina Criscuolo Boson

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

André Luiz Reis de Souza

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Arthur Guimarães Lages

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Bianca Bruzinga Araújo

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Bruno Teodoro da Silva

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Daniélle Fernandes Araújo

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Débora Ferreira de Freitas

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Deisy Grazielle Ferreira Nunes

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Edcarlos Miranda Monteiro

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Emily Saúde Martins

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Fernanda Valadares Rodrigues

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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 de Alvarenga

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Frederico Gomes Nogueira Madruga

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Gabriel Henrique dos Anjos

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Gabriela Brandão Oliveira

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Gabriela Farias Pimenta

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Gabriela Santos Almeida de Lima

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Gabriela da Paz Vasconcelos

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Helen Flávia Costa Barbosa

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Ingrid Kelly Leal de Assis

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Jair Fernandes Gomes Júnior

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Jefferson Pereira da Silva

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Jéssica Halem Louzada Veiga

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

João Paulo Barbosa Chaves

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

José Vitorino de Melo Júnior

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Joycielle Alves Marreira

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Julie Siqueira Gonçalves

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Karoline de Souza Pereira Alves

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Luana Emanuele Cordeiro Cruz

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Luis Henrique Silva Costa

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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 Henrique Antunes de Paula

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Maria Gabriela Moreira Martins da Costa

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Mariana Alves Marinho

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Mariana Souza Hasen

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Mateus Augusto de Moura Wallner Ávila Rocha

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Milenna Gonçalves de Souza

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Mônica Cangussú da Silva

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Nadla Cristina Ferreira

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Pablo Henrique Trindade

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Pedro Gabriel Freitas

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Pedro Ildeu Nascimento Soares Araújo

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Philipe Augusto Martins Rodrigues

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Raimundo da Costa Lima Júnior

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Rebecca de Moura

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Ryzia Ferreira Marques

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Tainara Eduardo Souza Gonçalves

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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:

Thairiny Gonçalves de Souza

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

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 Hugo Coimbra Nunes da Rocha Peixoto

participou da palestra: “Redução de ruídos em instalações hidráulicas de esgoto e água fria” 
ocorrida na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.


