
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alessandra Maria Garcia Barbosa participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por 

Rafael Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 08 de dezembro 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: 5310 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Júlia Lacerda dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5311 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula Ricatto participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael Teixeira de 

Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de 

dezembro 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: 5312 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andreia Bonelli de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5313 

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 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5314 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cintia Cristina Orbolato participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5315 

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 "Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por 

Rafael Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 08 de dezembro 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: 5316 

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 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5317 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flávia Mallaco participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael Teixeira de 

Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de 

dezembro 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: 5318 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5319 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jackeline Maria Araújo de Albuquerque participou como ouvinte 

da palestra "Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por 

Rafael Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 08 de dezembro 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: 5320 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Avansi Marques participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5321 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Luiz Butzge participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5322 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leandro Félix Demuner participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5323 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcílio Prates Ribeiro Silva participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5324 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Sousa de Paula Carlis participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por 

Rafael Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 08 de dezembro 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: 5325 

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 "Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por 

Rafael Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 08 de dezembro 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: 5326 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaela Batalha Vale participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5327 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tamires Saldanha de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5328 

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 "Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por 

Rafael Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 08 de dezembro 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: 5329 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Télis Adolfo Cumbe participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5330 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Willian Terassi Pereira participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal no Nordeste: perspectivas e desafios", ministrada por Rafael 

Teixeira de Souza, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de dezembro 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: 5331 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


