
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alejandro Ojeda Rojas participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3604 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Clara Degan Mattos participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3605 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Clara Rodrigues de Oliveira participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3606 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luisa Melo Martins participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3607 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula da Siva Borges participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3608 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Felipe de Arruda participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3609 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Bonelli de Souza participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3610 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Anna Beatriz Rocha de Lima participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3611 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Vilela Pires participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3612 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruna Monteiro da Silva Praça participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3613 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Brunna Louise Nunes de Sousa participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3614 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruno Caparelli Costa participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3615 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Lopes Carvalho participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3616 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Tatiana Rodrigues participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3617 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carla Mariane dos Santos Meireles participou da palestra "A 

transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3618 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que CARLOS EDUARDO OLIVIERI participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3619 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cintia Cristina Orbolato participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3620 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danny Alexander Rojas Moreno participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3621 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Emilye Izabele Cristina de Moraes participou da palestra "A 

transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3622 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabiana Kaori Ito participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3623 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabrício Einhardt Riemer participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3624 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Ramos Teixeira de Paula participou da palestra "A 

transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3625 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flávia Fernanda Simili participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3626 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flávia Mallaco Moreira participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3627 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Francyenzo Pablo Gil Loureiro participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3628 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Mendes Murgel participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3629 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Cardoso Bustamante participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3630 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lima Anastácio participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3631 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3632 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heloísa de Paula Vasconcelos participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3633 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Thomazo Frias participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3634 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ícaro Alex'Sanderson Pereira de Godoy participou da palestra "A 

transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3635 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ilnara Rodrigues Silva participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3636 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iris Montani Gasparoto participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3637 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isadora de Ávila Caixeta participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3638 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jamile Raquel Regazzo participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3639 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Pedro Fiuza participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3640 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jose Arthur de Souza Barbosa participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3641 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Carlos de Oliveira Júnior participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3642 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Harumi Miyazato participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3643 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Mendes Vieira participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3644 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Kennyo Douglas Pedrosa Dias participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3645 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laya Kannan Silva Alves participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3646 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3647 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Garbin Ribeiro da Silva participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3648 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Lopes de Godoi participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3649 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lilian Santos Monteiro participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3650 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Yudi Kimura Hashimoto participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3651 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luciana Aparecida Martins de Godoy participou da palestra "A 

transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3652 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luciano Piovesan Leme participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3653 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maitê Vidal Mendonça participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3654 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Manoel Garcia Neto participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3655 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Márcia das Neves Soares participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3656 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Paula Souza Carvalho participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3657 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Moreira Felix de Oliveira participou da palestra "A 

transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3658 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Zanarotti Shimako participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3659 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que MarianaCosta Fausto participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3660 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3661 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayane amanda Costa participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3662 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3663 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mirella Trindade Silva participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3664 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pamela Karen Alves Luiz participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3665 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Priscilla Dias participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3666 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Prof. Dr. Mark Baptista participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3667 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rachel Beatriz Aloma Vieira participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3668 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Souza de Oliveira participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3669 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Modesto participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3670 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Renata de Fátima Bretanha Rocha participou da palestra "A 

transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3671 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3672 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Robert Guaracy Aparecido Cardoso Araujo participou da palestra 

"A transição entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de 

trabalho: o que a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi 

Mendonça, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de 

agosto de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3673 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rolando Pasquini Neto participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3674 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ronaldo Avella Lavado participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3675 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sara Benavides participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3676 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Suelen Pereira da Silva participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3677 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thais Trindade Colombo participou da palestra "A transição entre 

a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a 

gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3678 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Verlise Lucena Roque da Silva participou da palestra "A transição 

entre a universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que 

a gente precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de 

forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3679 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victoria Pereira de Melo participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3680 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius Zanata participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3681 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3682 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou da palestra "A transição entre a 

universidade – graduação ou pós-graduação- e o mercado de trabalho: o que a gente 

precisa para o mercado?" ministrada por Gabriela Geraldi Mendonça, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 18 de agosto de 2020, de forma 

remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

 

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3683 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


