
 

Certificamos que André Luis Berres Hartmann, 

participou da comissão de apoio no V Festival de 

Vídeos Digitais e Educação Matemática que aconteceu 

nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  



 

Certificamos que Beatriz Kajikawa Delgado, participou 

da comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais 

e Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 

13 de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que Daniel Lucas Melo dos Santos, 

participou da comissão de apoio no V Festival de 

Vídeos Digitais e Educação Matemática que aconteceu 

nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  



 

Certificamos que Dhyego Ferreira Barbosa, participou 

da comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais 

e Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 

13 de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que Francisco de Oliveira Neto, 

participou da comissão de apoio no V Festival de 

Vídeos Digitais e Educação Matemática que aconteceu 

nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  



 

Certificamos que Geraldo Lima Sobrinho, participou 

da comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais 

e Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 

13 de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que Gerciara da Silva Carvalho, 

participou da comissão de apoio no V Festival de 

Vídeos Digitais e Educação Matemática que aconteceu 

nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  



 

Certificamos que Hercules Gimenez, participou da 

comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 

de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que Jady Cristina Silva, participou da 

comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 

de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que José Fernandes Torres da Cunha, 

participou da comissão de apoio no V Festival de 

Vídeos Digitais e Educação Matemática que aconteceu 

nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  



 

Certificamos que Juliana Çar Stal, participou da 

comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 

de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que Lara Martins Barbisa, participou da 

comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais e 

Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 13 

de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que Luciana Vieira Andrade, participou 

da comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais 

e Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 

13 de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  



 

Certificamos que Maria Beatriz da Costa Monteiro, 

participou da comissão de apoio no V Festival de 

Vídeos Digitais e Educação Matemática que aconteceu 

nos dias 12 e 13 de agosto de 2021. Esta edição 

ocorreu no formato virtual.  



 

Certificamos que Marília Pinho de Oliveira, participou 

da comissão de apoio no V Festival de Vídeos Digitais 

e Educação Matemática que aconteceu nos dias 12 e 

13 de agosto de 2021. Esta edição ocorreu no formato 

virtual.  


