
  

 
 

Certificamos que Aline Bernardes da Silva Duarte participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27226). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Alisson Petrakis da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27227). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Beatriz Silveira Garcia participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27228). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Clara Ribeiro Silva participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27229). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Daniele Roque de Oliveira participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27230). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Maria Cabral Pimenta participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27231). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Paula Morato de Almeida Sousa participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27232). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Paula Moreira Aquino participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27233). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Paula Soares Campos participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27234). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ana Vitória Coutinho Tomaz participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27235). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Anderson de Sousa participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27236). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Aniele Dias dos Santos participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27237). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Antônio Receroso de Almeida Neto participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27238). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Beatriz Silva Pereira participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27239). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Bruna Lorrany M. Silva participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27240). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Bruna Rodrigues de Oliveira participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27241). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Carlos Eduardo Borba Fernandes participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27242). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Cíntia Ferreira do Carmo participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27243). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Daiany Gonçalves Silva de Oliveira participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27244). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Daniel da Silveira Guimarães participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27245). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Daniel Victor da Cruz participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27246). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Dhâmarys Alves Bizerra participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27247). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Douglas Marques Bergamaschi participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27248). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Dunalva Cristina da S. Patriarca participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27249). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Eduarda Dias da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27250). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Eduardo Rodrigues Ferreira participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27251). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Élida Alves da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27252). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Elisângela S. Oliveira participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27253). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Erica Ribeiro Peixoto participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27254). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Erivelton Caldas de Morais participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27255). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Ezequias Lucas Pereira Soares participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27256). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Fabio Antônio Camargo de Souza participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27257). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Fabrício Mariano Lopes participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27258). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Fernanda Mesquita participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27259). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabriel de Souza Carneiro participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27260). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabriel Fonseca Barbosa participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27261). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabriel Henrique Gadinlio participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27262). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabriel Nolasco participou da sessão π-pocando, em 06 de Maio 
de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27263). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabriel Pimenta dos Santos participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27264). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabriela Silvera Arruda participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27265). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabriele Dias Gonçalves participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27266). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gabryela Martins de Jesus participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27267). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Geovanna Moises Duarte participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27268). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gilvania Fernandes de Melo Gomes participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27269). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gustavo Dias Santos participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27270). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gustavo Henrique Camargo Eufrasio participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27271). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Gustavo Herique de Oliveira participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27272). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Hélio de Almeida Basílio participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27273). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Isabely Victoria Bueno Gomes participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27274). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Jéssica Oliveira dos Santos participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27275). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que João Paulo Campos Carvalho participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27276). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que João Paulo Henrique Pereira de Oliveira participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27277). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que João Pedro Alcantara Vilar Cardoso participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27278). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Jocimara Ferreira da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27279). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Jordana Aleluia Castilho participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27280). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que José Quirino Costa participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27281). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que José Ramos dos Santos Neto participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27282). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Júlia Barbaresco Angeline participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27283). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Júlia Victória Silva participou da sessão π-pocando, em 06 de Maio 
de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27284). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Karen Cristiny Dias Lourenço participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27285). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Klisman Borges Proença participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27286). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Laila Alves dos Santos participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27287). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Laila Lorrane Lima participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27288). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Lara Marilia Gonçalves Vicente participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27289). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Larissa Marinho de Oliveira participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27290). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Lavínia de Paula Monteiro participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27291). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Lazaro Oliveira Dias participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27292). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Leidiane de França Guimarães participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27293). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Leonardo Gomes da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27294). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Letícia Lidici participou da sessão π-pocando, em 06 de Maio de 
2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo projeto 
de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática para 
estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27295). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Lorraine Aguiar Gondim participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27296). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Luan José de Oliveira Silva participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27297). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Luana Pires de Almeida Santos participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27298). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Lyandro Barbosa Vieira de Melo participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27299). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Maely Cristina Moreira Leandro participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27300). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Marcelo Borges Neiva participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27301). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Marciel Duarte Borges participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27302). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Marcos Aurélio Batista participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27303). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Marcos Paulo Dias da Silva Mendonça participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27304). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Maria Luiza Coutinho Tomaz participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27305). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Maria Rita Rocha Rodrigues participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27306). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Marivânia Martins da Silva participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27307). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Marta Borges participou da sessão π-pocando, em 06 de Maio de 
2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo projeto 
de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática para 
estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27308). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Matheus Divino da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27309). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Matheus Henrique da Silva Alves participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27310). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Maxwel Allan Ferreira participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27311). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Meiryellen Nogueira Serafim participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27312). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Michael José Leite participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27313). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Michellen Christyne Moreira de Souza participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27314). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Milena de Sousa Neto participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27315). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Muriell Francisco da Costa participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27316). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Nahyara Fernandes Araújo participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27317). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Natália Felipe Silvério participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27318). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Natália Nascimento da Silva participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27319). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Nikolas Fernandes Gomes participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27320). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Paulo Roberto Bergamaschi participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27321). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Pedro Henrique Ferreira da Silva participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27322). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Pedro Miguel Alvez Cardoso participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27323). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Phablo Gabriel dos Santos Santana participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27324). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Priscilla Silveira Fabricio participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27325). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Rafael Mateus Lima Cesar participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27326). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Rafael Nolasco Marra participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27327). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Rafaella de Moura Rosa participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27328). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Renato Alejandro Tintaya Mollo participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27329). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Rodiney Matheus Lemes participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27330). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Sabrina Martins Domingos participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27331). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Samanta Carla de Freitas participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27332). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Samantha Vieira M. Morais participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27333). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Sávio Silva Carneiro participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27334). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Stefany Lorrane da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27335). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Suzana P. Vanique Gomes participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27336). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Tatielen Santana Gomes participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27337). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Taynara Derci Babugem Mesquita participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27338). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Thaís Vaz de Araújo participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27339). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Thalia Elias Calixto participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27340). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Thiago Barbosa Vaz participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27341). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Thiago Felipe Vieira Silva participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019,  na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27342). 

 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Thiago Porto de Almeida Freitas participou da sessão π-pocando, 
em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27343). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Thiago Rezende Rodovalho Bento participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27344). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Thiago Sebastião de Oliveira Santos participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27345). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Vanuza Fernandes Albuquerque Pires participou da sessão π-
pocando, em 06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, realizada pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e 
divulgação de matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um 
total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27346). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Vinicio Alexandre Vieira participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27347). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Vinicius Evangelista Araújo participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27348). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Vitória de França Guimarães participou da sessão π-pocando, em 
06 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27349). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Walmir José da Silva participou da sessão π-pocando, em 06 de 
Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas (código do 
certificado CECCAC 06-27350). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 



  

 
 

Certificamos que Willian Pessoa de Abreu participou da sessão π-pocando, em 06 
de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizada 
pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”, perfazendo um total de 03 horas 
(código do certificado CECCAC 06-27351). 
 

Catalão, 23 de Maio de 2019. 


