
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Carolina Bueno Gonçalves participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5377 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Laura Alencar Souza Kondor Nunes participou como ouvinte 

da palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5378 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Laura Furlan Blanco participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5379 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5380 

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 "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5381 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bárbara Yuri Deyama Gonçalves participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5382 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Kawakami Sassaki participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5383 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Telles Junqueira participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5384 

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 "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5385 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Eduardo Olivieri participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5386 

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 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5387 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danielle Conceição Santos participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5388 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Mendes Souza participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5389 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernando Kenji Mori participou como ouvinte da palestra "Quem 

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5390 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriel de Miranda Teodoro Soares participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5391 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Bergamo Campoi participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5392 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5393 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Andrade Corrêa participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5394 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5395 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Carolina Flores da Silva participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5396 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Wolf Mazuche participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5397 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaina Ferraz dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5398 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Miguel da Silva Sapia participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5399 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Fernandes Boaventura participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5400 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Nunes Ribeiro participou como ouvinte da palestra "Quem 

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5401 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliane Regina Aguiar Santos participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5402 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Silva Santos participou como ouvinte da palestra "Quem 

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5403 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luana Helena Antonini Gaia participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5404 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5405 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Berutti Marques participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5406 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Bombo Perozzi Gameiro participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5407 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Eugênio Ferreira participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5408 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Citrangulo participou como ouvinte da palestra "Quem 

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5409 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5410 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Almeida Baracho do Nascimento participou como 

ouvinte da palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena 

Hilgert, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 

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: 5411 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Canela dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5412 

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 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5413 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Natália Puzzi Goulart de Souza participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5414 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicoli Cordeiro Silva participou como ouvinte da palestra "Quem 

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5415 

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 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5416 

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 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5417 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5418 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taissa de Souza Canaes participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5419 

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 "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5420 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Teresa Vitoria Graziel participou como ouvinte da palestra "Quem 

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5421 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thainara Rodrigues de Oliveira participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5422 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thais Carvalho Rodrigues participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5423 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius Leon participou como ouvinte da palestra "Quem precisa 

do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5424 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius Leon dos Santos Ferreira participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5425 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cintia Cristina Orbolato participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5426 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Araujo Nacimento participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5427 

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 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5428 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Clara Kohara Roman participou como ouvinte da palestra 

"Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5429 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovana Santin participou como ouvinte da palestra "Quem 

precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5430 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Natalia Puzzi Goulart de Souza participou como ouvinte da 

palestra "Quem precisa do feminismo?", ministrada por Luiza Helena Hilgert, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de março 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: 5431 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


