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

Agna Liz Dragão Alves

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Alícia Maria Teles de Faria

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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 seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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 Clara R. Diniz

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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 Clara Santos Mundim

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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 Cristina Rodrigues Araújo Campos

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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 Lydia de Castro

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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 seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Antônio Guimarães Campos

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Bárbara R. Guedes de Camargos

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Bruno Maurílio Tavares Faria

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Carolina Alves Melo

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Daniela de Carvalho

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Dênis Geraldo Fortunato Fraga

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Gabriela Maritsa Carvalho

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Isabela Ribeiro Riduares

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Isabella Ferreira Silva

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Jéssica Thamires Ferreira

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Jhonata Vilela

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

João Paulo R. Barros

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Jordânia Evelyn Oliveira Pádua

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Júlia Ferreira Chagas

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Karen Alves Rodrigues

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Leandro Arcanjo Ferreira da Silva

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Leonardo Andrade Motta de Lima

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Leonardo Eugênio Pardini

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Letícia Cristina da Silva

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Letícia Monteiro Daldegan

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Lorrainny Stéphanny de Aquino Barbosa

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Lourenço Marques S. F. Oliveira

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Luís Augusto Mattos Mendes

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Luís Otávio Andrade Soares

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Luna Byanca Barbosa de Carvalho

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Maíra Carolina Alves Teixeira

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Maria de Lourdes Couto Nogueira

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Micaellen Christie Cecília Carvalho

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Nádia Cristina da Silva Mello

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Nanci Faria da Silva

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Rafaela Maritsa Carvalho

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Rayane Isabelle Camargos

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Rui Fernando Correia Ferreira

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Sandra Vaz Soares Martins

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Suyá Borges Cordeiro

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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

Vitória das Graças Teodoro Moreira

participou do seminário “1º SEMPEX - Seminário de pesquisa e extensão do 
departamento de informática, gestão e design do CEFET-MG / campus Divinópolis" 

ocorrida 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.


