
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ademir de Lucas participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4631 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Afonso José Felício Peres Duran participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4632 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aldo Bolten Lucion participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4633 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alecsandra Sobreira de Lima participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4634 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alice Deléo Rodrigues participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4635 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Beatriz Fasolai participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4636 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula Marinho participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4637 

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 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4638 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Anna Carolina Fernandes participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4639 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Annicele Andrade Gameiro participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4640 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk-Belmonte participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4641 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Biagio F. Giannetti participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4642 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruna dos Santos participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4643 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Silveira Stanquini participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4644 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Eduardo olivieri participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4645 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cátia Maria do Nascimento participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4646 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cristina F. Lucio participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4647 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniela Lázara de Almeida participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4648 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniela Oliva De Godoy participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4649 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Dewison Ricardo Ambrizi participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4650 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Eloisa da Silveira Loss participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4651 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Estêvão Salvador Langa participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4652 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fábio Sevegnani participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4653 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Felipe Eduardo Luedke participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4654 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Feni Agostinho participou como ouvinte da palestra "Sala de Aula 

Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4655 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernando de Oliveira Bussiman participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4656 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flávia Mallaco Moreira participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4657 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flávio José de Araújo Ruiz participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4658 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Francieli Pereira Carneiro participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4659 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Francisco Alves Pereira participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4660 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Geordano de Moura participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4661 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gilberto Huapaya Marcos participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4662 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Graziella Lopes Gonçalves participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4663 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Guilherme Felipe Ferreira dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4664 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Campos Bueno Dias participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4665 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4666 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heloísa Lara Silva participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4667 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Estêvão Langa participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4668 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heytor Henrique Garcia Borges participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4669 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Hugo Borges dos Reis participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4670 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4671 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabela Cristina Santos Augusto participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4672 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Vitor Puttini Paixão participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4673 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jobeli Sperluk B Saueressig participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4674 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jose Antonio Visintin participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4675 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Alice Rentzsch participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4676 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Mariana dos Santos Jornada participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4677 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana de Mello Donegá participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4678 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4679 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leticia Serpa dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4680 

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 "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4681 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ludmila Tavares Costa Ercolin participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4682 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Márcio Costa participou como ouvinte da palestra "Sala de Aula 

Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4683 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcos Paulo Marcuz Venier participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4684 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Flavia Marques Ribeiro participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4685 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marjoriane de Amaral participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4686 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mônica Patrícia Maciel participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4687 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nara Hellem Brazao da Costa participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4688 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pablo Alfredo Rituay Trujillo participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4689 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paula Hauber Gameiro de Oliveira participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4690 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Luiz Cypriano Pierucci participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4691 

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 "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4692 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Renata Lançoni participou como ouvinte da palestra "Sala de Aula 

Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4693 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo barboza alves participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4694 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sandra Regina Toffolo participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4695 

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 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4696 

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 "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4697 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thalya Gabriela Moraes Carvalho participou como ouvinte da 

palestra "Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo 

Hauber Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 

de junho de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4698 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victoria Rizzato Paschoal participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4699 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou como ouvinte da palestra "Sala de 

Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber Gameiro, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho de 2021, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4700 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitório Costa Andrighi participou como ouvinte da palestra "Sala 

de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4701 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Wania Aparecida Partata participou como ouvinte da palestra 

"Sala de Aula Invertida: possibilidades e desafios", ministrada por Gustavo Hauber 

Gameiro, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 08 de junho 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4702 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


