
 
 

 
 
 
 

Ministério da Educação 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

 

Boletim de Serviços da PREN Nº 17/2017 
 

O PRÓ-REITOR DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – IFB, nomeado pela Portaria nº 601, de 06 de                   
junho de 2013 publicada no Diário Oficial da União, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público                   
o Boletim de Serviços da PREN n° 17/2017, que versa sobre certificação do Exame Nacional do ensino Médio-                  
ENEM, de acordo com o Guia de Certificação do INEP ( maio de 2015). 

 
Nome CPF Campus 

Brenda Gonçalves Dias ***.296.821-** Brasília 

Carlos Riley Fortuna Santos ***.513.861-** Brasília 

Jasiel Cardoso Araujo ***.332.291-** Brasília 

Joao Vitor Correia Ribeiro ***.519.371-** Brasília 

Saphira Samantha da Rosa Fabbri ***.709.681-** Brasília 

Sheila Borghetti Vieira Santos ***.461.761-** Brasília 

Ederson Caique Almeida dos Santos ***.878.541-** Gama 

Lucas Natanael da Silva Oliveira ***.625.591-** Planaltina 

DAVI BARBOSA DOS SANTOS ***.767.351-** Taguatinga 

GUSTAVO WENDEL DA SILVA BORGES ***.943.071-** Taguatinga 

GISLAINE DA SILVA FERNANDES CARVALHO ***.888.861-** Taguatinga Centro 

KEVYN ANDREW DE SOUSA ABREU ***.387.271-** Taguatinga Centro 

LUIZ EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.111.221-** Taguatinga Centro 

 
 

Brasília, 14 de novembro de 2017. 

 
 

 

Original assinado 

Adilson Cesar Araujo 

Pró-Reitor de Ensino 

SGAN Quadra 610 – Módulos D, E, F e G – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70860-100 
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