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

Blanda Eulália Palhares Alves Ramalho

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Camila Caroline Martins Fernandes

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Camila Maria Rodrigues Silva

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Débora Júlia Gomes

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Eloy Ramos Seixas

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Flávia Kellen R. Parreiras

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Franciele Cristina Fernandes da Silva

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Guilherme Macedo Alves Silva

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Hari Dasa Fiuza de Moura

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Ingrid Stephanie Rodrigues Pereira

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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 workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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 Fernanda Silva

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Karine de Aguiar Duarte

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Livia Rafaele

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Lorena Gonçalves

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Lucas Henrique Alves Reis

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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 Eduarda Andrade Gonçalves

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Ramon Soares Gonçalves

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Rebeca Larissa Silva Gaia

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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 workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 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:

Valquíria Pimentel

participou do workshop “Proporções e padrões matemáticos presentes no uso da maquiagem”, 
ocorrido na 13ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 23 a 28 de outubro de 2017, com duração de 2 horas. 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2017.


