
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Clara Kohara Roman participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4334 

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 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4335 

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 "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4336 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Cobayashi Guerra participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4337 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Calderazzo Alves participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4338 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk Belmonte participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4339 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4340 

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 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4341 

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 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4342 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carolina Borges Araujo participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4343 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4344 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danilo Gonçalves Chaves participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4345 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4346 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Dulce Mari da Silva Voss participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4347 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Eduarda Miranda Prado participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4348 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que ELIZABETH FORTECKI participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4349 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Enzo Jurkas Carvalho participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4350 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Evelyn Fernanda Vasconcellos Barbosa participou como ouvinte 

da palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", 

ministrada por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 13 de abril 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: 4351 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabrício Einhardt Riemer participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4352 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Mariane dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4353 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Tacini Ibanes participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4354 

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 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4355 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielly Ariel Agapito participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4356 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Geovana Oliveira da Costa participou como ouvinte da palestra 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4357 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4358 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Helena Martos Romboli participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4359 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henricco Zapparoli e Silva participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4360 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4361 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabel Collaguazo participou como ouvinte da palestra "O natural 

e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo Nunes 

Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 de 

abril 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: 4362 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelle Furkim Villagra dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4363 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaína Luiz Corrêa participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4364 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Lima Roio participou como ouvinte da palestra "O natural 

e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo Nunes 

Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 de 

abril 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: 4365 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Pedro Martins Grolla participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4366 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Pedro Nassar Reis participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4367 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jobeli Sperluk Belmonte Saueressig participou como ouvinte da 

palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4368 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Joélica Fernanda Da Silva Ferreira participou como ouvinte da 

palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4369 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jose Antonio Visintin participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4370 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Carlos de Oliveira Júnior participou como ouvinte da palestra 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4371 

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 "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4372 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Vieira Paz participou como ouvinte da palestra "O natural 

e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo Nunes 

Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 de 

abril 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: 4373 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Kaique Alves Luciano participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4374 

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 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4375 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Fernanda Baptiston participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4376 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Hiromi Ogawa participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4377 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Maciel Guimarães participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4378 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leticia Santos Reis participou como ouvinte da palestra "O natural 

e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo Nunes 

Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 de 

abril 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: 4379 

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 "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4380 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Livia Lissa Kobayashi participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4381 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luana Camargo participou como ouvinte da palestra "O natural e 

a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo Nunes 

Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 de 

abril 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: 4382 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luisa Martins Pereira participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4383 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcelly Giovanna SIilva participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4384 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Berutti Marques participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4385 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4386 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Monica de Souza Amorim Barbosa participou como ouvinte da 

palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4387 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Naiara Cristina dos Santos Silveira participou como ouvinte da 

palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4388 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Natasha Maximiano participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4389 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicole Costa Roldan participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4390 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4391 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pâmela assis bianchini participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4392 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Pisani de Freitas participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4393 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Prof. Dr. Mark Baptista participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4394 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Araújo Nacimento participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4395 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Souza de Oliveira participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4396 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rebecca Mendonça De Angelo participou como ouvinte da 

palestra "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4397 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4398 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4399 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Rubira Parente participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4400 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4401 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Dal Bianco participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4402 

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 "O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada 

por Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 13 de abril 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: 4403 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou como ouvinte da palestra "O natural 

e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo Nunes 

Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 de 

abril 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: 4404 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "O natural e a 

construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo Nunes 

Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 de 

abril 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: 4405 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Yuli Andrea Peña B participou como ouvinte da palestra "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4406 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou como ouvinte da palestra 

"O natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por 

Eduardo Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 13 de abril 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: 4407 

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 "O 

natural e a construção do social: uma análise sociológica", ministrada por Eduardo 

Nunes Jacondino, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 13 

de abril 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: 4408 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


