
 
 

 
 
 
 

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

 

Boletim de Serviços da PREN Nº 18/2017 
 

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° 18/2017, 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 

Angel Mike Rodrigues de Oliveira ***.755.621-** Brasília 

Daniel Ferreira Machado Moreira ***.451.281-** Brasília 

Kauana da Silva Santos ***.754.471-** Brasília 

Paulo Henrique de Sousa Teixeira ***.440.301-** Brasília 

Gustavo Peres Rodrigues ***.427.441-** Gama 

Johnatha Welles Diniz Borges ***.717.761-** Gama 

Nathália Lúbia Moura de Souza ***.966.881-** Gama 

Romário Fernandes de Assis ***.388.055-** Gama 

Joyce Cilene da Silva ***.053.621-** Planaltina 

Letticia da Costa Sousa ***.428.151-** Planaltina 

Natan de Jesus Santos ***.067.911-** Planaltina 

Alex Mota da Silva ***.521.991-** Samambaia 

Catarine Maria Moreira Macêdo ***.882.651-** Samambaia 

John Lennon Costa da Silva ***.211.541-** São Sebastião 

RAFAEL FELIPE DOS SANTOS DE CARVALHO ***.159.641-** São Sebastião 

HUZMAN STEFÂNIA ALMEIDA QUEIROZ ***.676.701-** Taguatinga 

GENILZA RODRIGUES DA COSTA ***.662.561-** Taguatinga Centro 

WILSON JUSTO DOS SANTOS JÚNIOR ***.898.091-** Taguatinga Centro 

 
 

Brasília, 13 de dezembro de 2017. 

 
 

 

Original assinado 

Adilson Cesar Araujo 

SGAN Quadra 610 – Módulos D, E, F e G – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70860-100 
Telefone: (61) 2103-2154 
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