
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Clara Kohara Roman participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5782 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula Fialho participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5783 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Anna Luiza dos Santos Silva participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5784 

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 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5785 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Caroline Hidalgo de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5786 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Dandara Oliveira de Albuquerque participou como ouvinte da 

palestra "Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", 

ministrada por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo 

Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5787 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Evelyn Pereira Santos Ribas participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5788 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Nalin Parmegiani participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5789 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique de Sousa Silva participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5790 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelli Anjos da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5791 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Victor Nascimento Souza participou como ouvinte da 

palestra "Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", 

ministrada por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo 

Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5792 

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 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5793 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicolas Lopes participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5794 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5795 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Santos Ferreira participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5796 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sabrina Santana de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5797 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Samanta do Amaral participou como ouvinte da palestra 

"Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades", ministrada 

por Heribaldo Lopes Maia Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 15 de setembro de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5798 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


