
         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 Laura Fernandes Barbosa

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Clara Elisi Sanches da Fonseca 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Daniela Pereira Lima 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Emanuele Tadeu Pozzolini 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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 Ribeiro Pereira 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Giovanna de Oliveira Camargos 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Isabela Lima Santos 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Jessica Conceição Gonçalves 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

João Maurício Silvestre Santos Rodrigues 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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 Jordânia Ferreira

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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 Teixeira Naves 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Juliana Marques Freitas 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Ládia Lopes Simões 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Laura Corrêa Lacerda Batista 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Lidiane Martins Silva 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Loren Rodrigues Menezes

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Ludmilla Alves Amaral Nogueira 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Nádia Cristina da Silva Mello

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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 Pereira de Faria 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Rita de Cássia Silva 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Vanessa Pinho Silva

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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:

Vitória de Souza Barbosa 

participou da palestra: “Técnicas de apuração, entrevista e redação: a confecção 
de um livro-reportagem sobre povoados de Pitangui”,

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.


