
         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 Antônio Campos

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Allan Cezar Sorensen

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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 Luiza de Freitas Martins

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Antonio Ricardo Silva Souza

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Caio Vinícius Araújo Ramos

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Carlos André Moreira Gonçalves

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Carlos Tadeu Alves Pinheiro

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Erick Willian Magalhães Machado

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Fabrício Kennedy Januário da Cruz

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Fernanda Moura Dantas

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Guilherme Mendes Costa Teixeira

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Gustavo Rodrigues Miranda

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Hevillyn Miranda Drumond

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Jessica Pereira de Souza

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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 Victor Gonçalves Leal

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Leticia Souza Guedes

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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 Alves Matoso

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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 Emanoel da Silva

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Luiz Filipe Barbosa Gonçalves

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Marcela Araújo Medeiros Luiz Venuto

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Miguel Felipe Fonseca

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Pablo Felipe Fernandes Cardozo

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Paloma Azevedo Costa

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Pedro Augusto de Lima

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Pedro Paulo Gonçalves Viana

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Rodrigo Estevao Araújo Motta Bicalho Martins

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Thaínara Mattos Silverio

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Thaís de Souza Moreira Martins

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Thaís Gomes Santos

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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:

Vinicius Antônio Soares de Andrade

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

realizada no período de 17 a 21 de outubro 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 Jakeline Ornelas e Silva

participou do minicurso “Oficina sobre micro usina fotovoltaica como alternativa 

para economia de energia em ambiente escolar”, 

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

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

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.


