
 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Carlos Alberto da Silva Junior participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma 

leitura sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a 

aula de matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, 

realizado por Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária 

de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Fábio Alexandre de Matos participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma 

leitura sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a 

aula de matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, 

realizado por Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária 

de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Gustavo Terra Bastos participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Gustavo Terra Bastos participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Jander Pereira dos Santos participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma 

leitura sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a 

aula de matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, 

realizado por Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária 

de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Jéssica Soares participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura sobre os 

significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Jorge Andrés Julca Avila participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Jorge Andrés Julca Avila participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que José Angel Dávalos Chuquipoma participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas 
“Uma leitura sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e 

para a aula de matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da 

onda”, realizado por Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga 

horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Juan Carlos Zavaleta Aguilar participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma 

leitura sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a 

aula de matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, 

realizado por Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária 

de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Marianna Resende Oliveira participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma 

leitura sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a 

aula de matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, 

realizado por Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária 

de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Nayara Pinto Basílio participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Paloma Elisa de Souza participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Sávio Josias Silva participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura sobre 

os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Simone Mylena de Melo participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Thiago Almeida Santos participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Walquiria Santana Vilela participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Walter Luís Moura Silva participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Wilker Thiago Resende Fernandes participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas 
“Uma leitura sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e 

para a aula de matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da 

onda”, realizado por Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga 

horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Wilman Rodas Huarcaya participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 



 

Certificado 
Seminários Café com matemática 

 

 

                  Certificamos que Wilman Rodas Huarcaya participou do Seminários Café com Matemática, com os Temas “Uma leitura 

sobre os significados produzidos por alunos do ensino médio para matemática e para a aula de 

matemática” e “Tópicos da teoria de semigrupos e uma aplicação à equação da onda”, realizado por 

Walter Luís Moura Silva e Paloma Elisa de Souza, no dia 24 de maio de 2018, cumprindo uma carga horária de 1,5 horas. 

São João del Rei, 24 de maio de 2018 

 

 
  

 

 _____________ 
Prof. Gustavo Terra Bastos                                                          

Coordenador 
 




