
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alanis Novaes Santos participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4875 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk Belmonte participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4876 

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 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4877 

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 "Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por 

Carina Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 21 de setembro 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: 4878 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Moreira de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4879 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elísio de Camargo Debortoli participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4880 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Estêvão Salvador Langa participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4881 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flavia dos Santos participou como ouvinte da palestra "Desafios 

da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina Simionato de 

Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de 

setembro 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: 4882 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flávia Mallaco Moreira participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4883 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna C Machado participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4884 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo de Almeida Correr participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4885 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4886 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Hugo Danilo de Melo e Silva participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4887 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabela Almeida Marquesini participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4888 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Wolf Mazuche participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4889 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ivana Borges Fernandes participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4890 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Simeão da Silva Neto participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4891 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Carlos de Oliveira Júnior participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4892 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Maria Guardia participou como ouvinte da palestra "Desafios 

da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina Simionato de 

Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de 

setembro 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: 4893 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Falarini Perrone participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4894 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luís Fernando Soares Zuin participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4895 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maiara Raíssa Aparecida de Oliveira participou como ouvinte da 

palestra "Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por 

Carina Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 21 de setembro 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: 4896 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcel Segantini da Silva mello participou como ouvinte da 

palestra "Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por 

Carina Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 21 de setembro 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: 4897 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mário Rodrigues Lima participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4898 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayane Amanda Costa participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4899 

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 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4900 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Renata Tamires de Melo Fernandes participou como ouvinte da 

palestra "Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por 

Carina Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 21 de setembro 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: 4901 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4902 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sara Benavides participou como ouvinte da palestra "Desafios da 

formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina Simionato de 

Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de 

setembro 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: 4903 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tarik Mohallem Pereira Lima participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4904 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thaynã Chaves e Santos participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4905 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thaynara Thaiane da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Desafios da formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina 

Simionato de Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

21 de setembro 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: 4906 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Algodoal participou como ouvinte da palestra "Desafios da 

formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina Simionato de 

Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de 

setembro 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: 4907 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Souza Pais participou como ouvinte da palestra "Desafios da 

formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina Simionato de 

Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de 

setembro 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: 4908 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Desafios da 

formação de profissionais para o campo", ministrada por Carina Simionato de 

Barros, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de 

setembro 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: 4909 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


