
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alberto Marcondes participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5439 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Horowitz Diz participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5440 

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 "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5441 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Vieira dos Santos Lippi participou como ouvinte da 

palestra "Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens 

Corrêa Junior, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de 

abril de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5442 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Henrique Gonçalves dos Santos participou como ouvinte 

da palestra "Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens 

Corrêa Junior, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de 

abril de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5443 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Telles Junqueira participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5444 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruna Silvestre Veloso participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5445 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Raineri participou como ouvinte da palestra "Os desafios 

do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5446 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Alexandre Granghelli participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5447 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Eduardo Camargo Fanchini participou como ouvinte da 

palestra "Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens 

Corrêa Junior, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de 

abril de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5448 

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 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5449 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cleiton Langner Choa participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5450 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cleusely Matias de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5451 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danielle Santos participou como ouvinte da palestra "Os desafios 

do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5452 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danilo Pettazzoni participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5453 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Moreira de Souza participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5454 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diogo Ito participou como ouvinte da palestra "Os desafios do 

mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de forma remota 

pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5455 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Edgar Eiiti Maruyama participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5456 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Edna Maria Jesus de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5457 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elaine Cristina de Oliveira Sans participou como ouvinte da 

palestra "Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens 

Corrêa Junior, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de 

abril de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5458 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elsa Helena Barreto participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5459 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fábio Aurélio Mendes Alves participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5460 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Mendes Souza participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5461 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Nagai Furugen participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5462 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Bergamo Campoi participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5463 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Mari Onishi participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5464 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Guilherme Eiji Ito participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5465 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5466 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Roberto Dias Rodrigues participou como ouvinte da 

palestra "Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens 

Corrêa Junior, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de 

abril de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5467 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Dionísio Henn participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5468 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jose Henrique Stringhini participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5469 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Fernandes Boaventura participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5470 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Prado da Silva participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5471 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo Soares Locoselli participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5472 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucca Denucci Zanini participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5473 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiz Bier participou como ouvinte da palestra "Os desafios do 

mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de forma remota 

pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5474 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Clara Mota Brito Lima participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5475 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Vyctória Nóbrega participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5476 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Dutra Basile participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5477 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayara Stancey de Haro participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5478 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Natasha Maximiano participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5479 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicoly Fialho de Souza participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5480 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Lucas Lemos Matias participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5481 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Silvio Rodrigo dos Reis participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5482 

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 "Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens 

Corrêa Junior, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de 

abril de 2022, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5483 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juan Pablo Savoy participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5484 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ernestina Riberiro dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Os desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, 

de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5485 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Clodoaldo Giacon participou como ouvinte da palestra "Os 

desafios do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5486 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Eslane Moura participou como ouvinte da palestra "Os desafios 

do mercado de ovos especiais", ministrada por Rubens Corrêa Junior, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 05 de abril de 2022, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

 

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5487 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


