
 

 
 

Certificamos que Alessandro José Rosa de Oliveira participou da oficina 
“Introdução à Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, 
promovida pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de 
Goiás – Regional Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado 
CECCAC 06-27591). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Anderson de Sousa Pinto participou da oficina “Introdução à 
Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, promovida pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27592). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Carlos Antônio dos Santos Justino participou da oficina 
“Introdução à Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, 
promovida pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de 
Goiás – Regional Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado 
CECCAC 06-27593). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Flávio Henrique de Lima Araújo participou da oficina “Introdução 
à Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, promovida pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27594). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Guilherme de Sousa Francisco participou da oficina “Introdução à 
Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, promovida pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27595). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Meiryellen Nogueira Serafim participou da oficina “Introdução à 
Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, promovida pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27596). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Muriell Francisco da Costa participou da oficina “Introdução à 
Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, promovida pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27597). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Rafaella de Moura Rosa participou da oficina “Introdução à Janela 
CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, promovida pelo projeto 
de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática para 
estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27598). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 
 

Certificamos que Thiago Porto de Almeida Freitas participou da oficina “Introdução 
à Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, promovida pelo 
projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de matemática 
para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado CECCAC 06-27599). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 



 

 

 
 

Certificamos que Wanderlei Malaquias Pereira Júnior participou da oficina 
“Introdução à Janela CAS no Software GeoGebra”, em 14 de Setembro de 2019, 
promovida pelo projeto de extensão “Central π-qui: ações de apoio e divulgação de 
matemática para estudantes da educação básica”,  na Universidade Federal de 
Goiás – Regional Catalão, perfazendo um total de 03 horas (código do certificado 
CECCAC 06-27600). 

 

Catalão, 16 de Setembro de 2019. 


