
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alexandre Roberto Volpato participou como ouvinte da palestra 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5525 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Rodrigues Martins participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5526 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Vinicius Paspardelli participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5527 

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 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5528 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Clandio Favarini Ruviaro participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5529 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danielle Santos participou como ouvinte da palestra "O que a 

pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5530 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elísio de Camargo Debortoli participou como ouvinte da palestra 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5531 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabiana Moro Maidana participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5532 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Guillen Gomes participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5533 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Mariane dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por 

Júlio Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 11 de maio 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: 5534 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Bergamo Campoi participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5535 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Givanildo Borsato Batista participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5536 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Barbosa Silveira participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5537 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaina Della Torre da Silva participou como ouvinte da palestra 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5538 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jean Candor do Nascimento participou como ouvinte da palestra 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5539 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Witor Oliveira participou como ouvinte da palestra "O que a 

pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5540 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Fernandes Boaventura participou como ouvinte da palestra 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5541 

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 "O que a 

pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5542 

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 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5543 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leandro da Silva Freitas participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5544 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo Soares Locoselli participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5545 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Ferreira Taborda participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5546 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiz Carlos Timm participou como ouvinte da palestra "O que a 

pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5547 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Vyctória de Souza Ferreira Nóbrega participou como 

ouvinte da palestra "O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", 

ministrada por Júlio Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 5548 

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 "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5549 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Souza participou como ouvinte da palestra "O que a 

pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5550 

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 "O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por 

Júlio Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 11 de maio 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: 5551 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicoli Cordeiro Silva participou como ouvinte da palestra "O que a 

pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5552 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paulo de Tarso Peres Cademartori participou como ouvinte da 

palestra "O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por 

Júlio Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 11 de maio 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: 5553 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Horevicz Dambros participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5554 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaella de Paula Paseto Fernandes participou como ouvinte da 

palestra "O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por 

Júlio Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 11 de maio 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: 5555 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5556 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Zambarda Vaz participou como ouvinte da palestra "O 

que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5557 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Roger Andrei Santos Souto participou como ouvinte da palestra 

"O que a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio 

Otávio Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 11 de maio 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: 5558 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Télis Adolfo Cumbe participou como ouvinte da palestra "O que a 

pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5559 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thaila Mikeli Cegelski participou como ouvinte da palestra "O que 

a pecuária gaúcha tem a ensinar para a nacional?", ministrada por Júlio Otávio 

Jardim Barcellos, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 

de maio 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: 5560 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


