
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Adomar Laurindo Neto participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5275 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alexandre Roberto Volpato participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5276 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Carolina Pinheiro participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5277 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Caroline Aparecida Santos Aparecido participou como 

ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal não humano", ministrada por 

Janine França, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de 

novembro de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5278 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Augusto Gimenes Cardoso participou como ouvinte da 

palestra "Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5279 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Bonelli de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5280 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Alves Borges Pereira participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5281 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carla Sofia Batista Marmelo participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5282 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Eduardo Olivieri participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5283 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carmo Gabriel da Silva Filho participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5284 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Geovana Lopes participou como ouvinte da palestra "Interação 

Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5285 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5286 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isadora de Ávila Caixeta participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5287 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jessica Palhares Franco Vieira participou como ouvinte da 

palestra "Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5288 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leandro Gomes de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5289 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Lopes de Godoi participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5290 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lyra Maria Barroso participou como ouvinte da palestra "Interação 

Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5291 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Berutti Marques participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5292 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauricio Enzo café de Paula participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5293 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5294 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Naiara Cristina dos Santos Silveira participou como ouvinte da 

palestra "Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5295 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5296 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Roberta Ariboni Brandi participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5297 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Suyllen Iraci Andrade dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5298 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taynara Freitas Avelar de Almeida participou como ouvinte da 

palestra "Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5299 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Vieira Paz participou como ouvinte da palestra "Interação 

Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5300 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danny Alexander Rojas Moreno participou como ouvinte da 

palestra "Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5301 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou como ouvinte da palestra 

"Interação Homem – Animal não humano", ministrada por Janine França, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 

2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5302 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número:  

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que  participou como ouvinte da palestra "Interação Homem – Animal 

não humano", ministrada por Janine França, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 24 de novembro de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  
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