
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alessandro Porporatti Arbage participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4239 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4240 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aristides de Jesus António Manuel participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4241 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Calderazzo Alves participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4242 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Campanatti Angerami Marques participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4243 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk-Belmonte participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4244 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4245 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Ferreira Ramim participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4246 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruno Roncoroni Laurito participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4247 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Lopes Carvalho participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4248 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4249 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cristian Zocoler participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4250 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4251 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Davi de Oliveira dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4252 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Eduarda Miranda Prado participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4253 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4254 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Felipe Bertinatto Pelizari Pacheco participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4255 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4256 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4257 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielly Ariel Agapito participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4258 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4259 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Helena Martos Romboli participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4260 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Hellen Cristina Ferreira Barbosa participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4261 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4262 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Costa Filho participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4263 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Trevizoli Ferraz participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4264 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iris Montani Gasparoto participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4265 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Irma Aparecida Paseto participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4266 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Naomi Furusato participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4267 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4268 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaína Corrêa participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4269 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4270 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Vitor de Aquino participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4271 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jose Antonio Visintin participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4272 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4273 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laíze Matos Borelli participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4274 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Eleuterio Barros da Silva participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4275 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4276 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leon Mclouis Borges de Lucas participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4277 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo Marin Ferreira Pinto participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4278 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4279 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4280 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Fernanda Baptiston participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4281 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Mota Melo participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4282 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leticia Santos Reis participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4283 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4284 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Livia Lissa Kobayashi participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4285 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luana Camargo participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4286 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Teles de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4287 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luciene Rose Lemes participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4288 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luís Alberto Ambrósio participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4289 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza de Souza Carneiro participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4290 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Saad Pierucci participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4291 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcellly Giovanna Silva participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4292 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Márcio Antônio Docema participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4293 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Vitória Ferreira participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4294 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Pazini Leite participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4295 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Silvestre Martins participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4296 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4297 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4298 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4299 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nadark de Amorim Silva participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4300 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4301 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nathalie Morele Costa participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4302 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicole Costa Roldan participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4303 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4304 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4305 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Araujo Nacimento participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4306 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaella de Paula Paseto Fernandes participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4307 

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 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4308 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Renato Ferreira Morgado participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4309 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4310 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4311 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Rubira Parente participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4312 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4313 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Samanta Ferreira Alves participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4314 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sandro Eduardo Marschhausen Pereira participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4315 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tatiane Neves Pooli participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4316 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4317 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taysson Araújo Nobre participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4318 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thamires Chaia Marques de Jesus participou como ouvinte da 

palestra "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4319 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thomas Ramos participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4320 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4321 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4322 

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 "Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio 

Mattos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 

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: 4323 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius Sloboda participou como ouvinte da palestra "Mercados 

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4324 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Modelski Rutcoski participou como ouvinte da palestra 

"Mercados futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4325 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

futuros de commodities agropecuárias", ministrada por Fábio Mattos, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 de março 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: 4326 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


