
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Adomar Laurindo Neto participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5245 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Caroline Da Costa Tinoco participou como ouvinte da 

palestra "Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por 

Odirlei Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de 

outubro 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: 5246 

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 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5247 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Eduardo Olivieri participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5248 

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 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5249 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Caroline de Morais Ferracioli participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5250 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cecilia Mitie Ifuki Mendes participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5251 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniela Lázara de Almeida participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5252 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Denise Rossi Freitas participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5253 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elsa Helena Barreto participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5254 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Estêvão Salvador Langa participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5255 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lívia Ferreira Pinho participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5256 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luciano Brochine participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5257 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Reck Munhoz participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5258 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Manuelle Nobuo da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5259 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5260 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Michelle Santana de Almeida participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5261 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pablo Alfredo Rituay Trujillo participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5262 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Araújo Nacimento participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5263 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5264 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Samanta do Amaral participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5265 

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 "Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por 

Odirlei Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de 

outubro 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: 5266 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thaynã Chaves e Santos participou como ouvinte da palestra 

"Contabilidade de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei 

Mees, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 

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: 5267 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Contabilidade 

de Custos em Cooperativas Agropecuárias", ministrada por Odirlei Mees, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de outubro 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: 5268 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


