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

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

Adrian dos Reis Rodrigues

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”,

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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 Clara Fernandes Rodrigues

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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 Clara Oliveira Mendes

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

André Luis Azevedo Gomes

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Andreza Goncalves Quintão

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Arthur Eduardo de Carvalho Quintão

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Artur Teodoro da Silva

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Davi Emanoel Aguilar de Souza

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Eduarda Matos de Paula

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Eduarda Rodrigues de Souza Soares

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Eliza de Paula Rodrigues

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Evillyn Hadassa da Silva Morais

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Gabriel Paixão de Souza

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Gabrielle Moreira Martins

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Humberto Oliveira e Silva

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Isadora Magalhães Fernandes Silva

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

João Guilherme Sales Silva

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Júlio César Lopes de Sá

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Luanna Carolina Santos Mendes

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Lucas Gabriel Fernandes da Silva

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de  2016, com duração de 6 horas.

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:

Lucas Vinícius de Paula

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Maria Tereza Rodrigues Costa

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Mariana Félix Rodrigues Costa

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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 Alves Oliveira

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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 Fernandes Pereira Lima

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Nataly Cristine Oliveira Campos

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Nathália Pereira Soares

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Priscila dos Santos Pinto

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Raphaella Oliveira Nascimento Silveira

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Thiago Fernandes Leal Pereira

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Victoria Hellare Mendes

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Victoria Luiza Barcelos

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

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:

Vitória Gabriele de Oliveira Almeida

participou da palestra: “A acessibilidade em diferentes segmentos de uma cidade modelo”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro de 2016, com duração de 6 horas.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.


