
         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Amanda de Assis Trindade

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Carolyna Gonçalves Barboza

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Cecília Marques Figueiredo

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Dawber Batista Ferreira

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Ribeiro da Silva

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Esther Alves Duarte

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Rodolfo Gonçalves

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Henrique da Rocha Álvares

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Ítalo José Sena Costa

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Bueno Sena Silveira

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Kaio Lucas Araújo Rocha

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Lima Ribeiro

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         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 Matos Souza

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Luisa de Souza e Oliveira

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Mayra Mota Soares

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Natália da Cruz Soares

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Natháia Lopes Aguilar

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Samuel de Oliveira Rodrigues

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Tayane Alexia Macedo Lopes

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Victor Hugo de Souza Freiris

participou da palestra: “A trama Verde e Azul como elemento de ordenamento e 
estruturação do território- uma leitura da RMBH”, 

ocorrida na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 1 hora.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.


