
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Júlia Lacerda dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4416 

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 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4417 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ariel Calister Franchini participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4418 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk-Belmonte participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4419 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca da Costa Tavares da Silva participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4420 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca dos Santos Cugnasca participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4421 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Lopes Carvalho participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4422 

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 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4423 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cecilia Mitie Ifuki Mendes participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4424 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Claudio Tony Cordoba Correoso participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4425 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danny Alexander Rojas Moreno participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4426 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Enzo Jurkas Carvalho participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4427 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que érica caroline montes rodrigues de oliveira participou como 

ouvinte da palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni 

Agostinho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4428 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Estêvão Salvador Langa participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4429 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabrício Einhardt Riemer participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4430 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Tacini Ibanes participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4431 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriel Mateus Serrano Mendonça Bernardes participou como 

ouvinte da palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni 

Agostinho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril 

de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4432 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielly Ariel Agapito participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4433 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4434 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Helena Martos Romboli participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4435 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henricco Zapparoli e Silva participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4436 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iris Montani Gasparoto participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4437 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabel Collaguazo Ruilova participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4438 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Naomi Furusato participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4439 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelle Furkim Villagra dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4440 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ivana Borges Fernandes participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4441 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana de Abreu Moreira participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4442 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliano Scarpelin participou como ouvinte da palestra "Emergia: o 

que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4443 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que julio c p palhares participou como ouvinte da palestra "Emergia: o 

que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4444 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Karina de Almeida participou como ouvinte da palestra "Emergia: 

o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4445 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leticia Santos Reis participou como ouvinte da palestra "Emergia: 

o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4446 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luana Camargo participou como ouvinte da palestra "Emergia: o 

que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4447 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luís Alberto Ambrósio participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4448 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luisa Martins Pereira participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4449 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiz Carlos Terra dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4450 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiz Henrique Castro David participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4451 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Saad Pierucci participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4452 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Márcio Costa participou como ouvinte da palestra "Emergia: o que 

é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4453 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Pazini Leite participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4454 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayara Rodrigues Medina Gomez participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4455 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nadark de Amorim Silva participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4456 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Naiara Cristina dos Santos Silveira participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4457 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicoli Cordeiro Silva participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4458 

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 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4459 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Araújo Nacimento participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4460 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4461 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Gravano Lopes da Costa participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4462 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Rubira Parente participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4463 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sabrina Alves Luz participou como ouvinte da palestra "Emergia: 

o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4464 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Suellen Araújo Alves participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4465 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tamara Fonseca participou como ouvinte da palestra "Emergia: o 

que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4466 

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 "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4467 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4468 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victoria Tiemi Sorbello Sakauchi participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4469 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou como ouvinte da palestra "Emergia: 

o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4470 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Wagner Cotroni Valenti participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4471 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Emergia: o 

que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4472 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Yuli Andrea Peña Bermudez participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4473 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pâmela assis bianchini participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4392 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Pisani de Freitas participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4393 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4394 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Araújo Nacimento participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4395 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Souza de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4396 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rebecca Mendonça De Angelo participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4397 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4398 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Gravano Lopes da Costa participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4399 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Rubira Parente participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4400 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taynara Freitas Avelar de Almeida participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4401 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Dal Bianco participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4402 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victoria Tiemi Sorbello Sakauchi participou como ouvinte da 

palestra "Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de 

forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4403 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou como ouvinte da palestra "Emergia: 

o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4404 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Emergia: o 

que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4405 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma remota pelo 

aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4406 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4407 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laya Kannan Silva Alves participou como ouvinte da palestra 

"Emergia: o que é e para que serve?", ministrada por Feni Agostinho, no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 27 de abril de 2021, de forma 

remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4408 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


