
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alexandre Gusmão da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4179 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alexandre Roberto Volpato participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4180 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4181 

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 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4182 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andressa Velloso participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4183 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aristides de Jesus António Manuel participou como ouvinte da 

palestra "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4184 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Nery da Silva participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4185 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Dionata Coelho Porto participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4186 

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 "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4187 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elayne de Carvalho Martins Sousa participou como ouvinte da 

palestra "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4188 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Novais Azevedo participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4189 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielly Marangoni Tangerino participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4190 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Almeida participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4191 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Henrique Coelho Chaves participou como ouvinte da 

palestra "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4192 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lima Anastácio participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4193 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4194 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Carvalho dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4195 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que IAÇANÃ VALENTE FERREIRA GONZAGA participou como 

ouvinte da palestra "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", 

ministrada por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4196 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iris Montani Gasparoto participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4197 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Irma Aparecida Paseto participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4198 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Andreeta participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4199 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Cristina Abitante de Almeida participou como ouvinte da 

palestra "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4200 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que jose antonio visintin participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4201 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Roberto da Silva participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4202 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Mendes Vieira participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4203 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Karina Ribeiro Soares dos Reis participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4204 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laya Kannan Silva Alves participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4205 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lethicia Sayuri de Brito Uehara participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4206 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leticia Sayuri Setoguchi participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4207 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Liura Sanchez Lauri participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4208 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcela Beatriz Bulman participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4209 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Fernanda Miyata participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4210 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Berutti Marques participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4211 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marleide Costa Canizares participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4212 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Fontinele da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4213 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4214 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayara Bertanhe participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4215 

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 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4216 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nelma de Sousa Lemos participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4217 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nícolas Polese participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4218 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pamela Assis Bianchini participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4219 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Enrique Ayres Silva participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4220 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaella de Paula Paseto Fernandes participou como ouvinte da 

palestra "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4221 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raul Carvalho Daibello participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4222 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rebeka Barbosa Benevides participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4223 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Roberto Arruda de Souza Lima participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4224 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ronaldo Avella Lavado participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4225 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sabrina Alves Luz participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4226 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sandra Domingos João Afonso participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4227 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sara Benavides participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4228 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Silvia Robles Reis Duarte participou como ouvinte da palestra 

"Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4229 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Stella Carvalho Silva participou como ouvinte da palestra "Breve 

Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre 

Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 09 de fevereiro 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: 4230 

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 "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4231 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thamires Chaia Marques de Jesus participou como ouvinte da 

palestra "Breve Histórico e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada 

por Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 09 de fevereiro 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: 4232 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Breve Histórico 

e panorama das raças nacionais de Equídeos", ministrada por Alexandre Augusto 

de Oliveira Gobesso, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

09 de fevereiro 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: 4233 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


