
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ademir da Silva Pinheiro participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4544 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4545 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andreia Bonelli de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4546 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Anna Cristina de Oliveira Souza participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4547 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Cobayashi Guerra participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4548 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Alvarenga de Brito participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4549 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Calderazzo Alves participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4550 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Queiroz dos Reis participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4551 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk Belmonte participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4552 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca da Costa Tavares da Silva participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4553 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca dos Santos Cugnasca participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4554 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruna Poletti participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4555 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Lopes Carvalho participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4556 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Sabino de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4557 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carmo Gabriel da Silva Filho participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4558 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cecilia M. Ifuki Mendes participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4559 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danielle Maria Machado Ribeiro Azevêdo participou como ouvinte 

da palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", 

ministrada por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 25 de maio 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: 4560 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danilo Gonçalves Chaves participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4561 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danny Alexander Rojas Moreno participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4562 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Déborah Aline da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4563 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego German Ahumada Beltran participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4564 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Domingos Martins de Azevedo participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4565 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fábio Mascarenhas Dutra participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4566 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Tacini Ibanes participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4567 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela de Souza Almeida participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4568 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielli Santana Abreu participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4569 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Geovana Oliveira participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4570 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovana Santin participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4571 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giulia Conde de Albite Acerbi participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4572 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giuliano Pereira de Barros participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4573 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lima Anastácio participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4574 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4575 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Helena Martos Romboli participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4576 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Helio hiroshi kishi participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4577 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heloísa Lara Silva participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4578 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iris Montani Gasparoto participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4579 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabel Collaguazo Ruilova participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4580 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Naomi Furusato participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4581 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Itajaiara Aline Marcon participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4582 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ivana Borges Fernandes participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4583 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaína Luiz Corrêa participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4584 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Lima Roio participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4585 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana de Abreu Moreira participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4586 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Vieira Paz participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4587 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo Miguel dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4588 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4589 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leticia Santos Reis participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4590 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lilian Xavier da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4591 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Livia Lissa Kobayashi participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4592 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Louise Caroline Bonfim Silva Casara participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4593 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luana Camargo participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4594 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luisa Martins Pereira participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4595 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcelly Giovanna Silva participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4596 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Eugênia Furtado Walther participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4597 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayara Rodrigues Medina Gomez participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4598 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Murilo Sabater da Silva Guerra participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4599 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nayara Yoshimini de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4600 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Núbia de Fátima Alves dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4601 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Octavio Augusto Serra Santos participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4602 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patricia Lima de Lima participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4603 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patricia Tatemoto participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4604 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patrizia Ana Bricarello participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4605 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Priscila Teixeira de Souza Carneiro participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4606 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Carvalho da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4607 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Takahashi Dias participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4608 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Reginaldo José Díaz Rodrigues participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4609 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rhycham Bassem Majewski Hamad participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4610 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4611 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Gravano Lopes da Costa participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4612 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rozimeiry Gomes Bezerra Gaspar participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4613 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Soraya Abreu de Carvalho participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4614 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taynara Freitas Avelar de Almeida participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4615 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Teresa Coimbra Rotilli participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4616 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4617 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victoria Tiemi Sorbello Sakauchi participou como ouvinte da 

palestra "Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada 

por Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 25 de maio 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: 4618 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius Santos Moura participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4619 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor de Oliveira Algodoal participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4620 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4621 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitório Costa Andrighi participou como ouvinte da palestra 

"Produção animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por 

Angela Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

25 de maio 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: 4622 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Produção 

animal com qualidade de vida: para eles e para nós", ministrada por Angela 

Escosteguy, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 25 de 

maio 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: 4623 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


