
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alana Selli participou como ouvinte da palestra "Por que a filosofia 

é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5609 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amanda de Carvalho participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5610 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amanda Guimarães da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5611 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amanda Murarolli Ribeiro participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5612 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Clara Degan Mattos participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5613 

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 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5614 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luíza Franco participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5615 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula Ricatto participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5616 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andreoli correia alves participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5617 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Lobato Valvassore participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5618 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beto Infande participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5619 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Lieko Penina Omaki participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5620 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruna Moreira Maioli participou como ouvinte da palestra "Por que 

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5621 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bryan Tonetto participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5622 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carla F M Molento participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5623 

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 "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5624 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Paspardelli participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5625 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carmo Gabriel participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5626 

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 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5627 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cinthia Gonçalves Lenz Cesar participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5628 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Clara Maísa Maximiano participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5629 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danielle Conceição Santos participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5630 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5631 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danilo Zago Bisinotto participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5632 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Sartori participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5633 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Douglad Melo Pereira da Costa participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5634 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Eduarda Fanhani Nyenhuis participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5635 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Eduardo Andrés Lescano Enríquez participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5636 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ester Costa Fabricio participou como ouvinte da palestra "Por que 

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5637 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5638 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flavia dos Santos participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5639 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Abitante participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5640 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Bergamo Campoi participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5641 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5642 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriella Braga Carvalho participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5643 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielly Dente Ganeo participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5644 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Geandra Duardes Braga participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5645 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Raspantini Modena participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5646 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Felipe Santana Rasi participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5647 

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 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5648 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Otávio dos Santos participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5649 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julio Cesar P. Palhares participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5650 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlio Lino de Queiroz Neto participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5651 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Karine Galhego Morelli participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5652 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laura Hoschette Ramos participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5653 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laura Raquel Rios Ribeiro participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5654 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo de Andrade Príncipe participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5655 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo Soares Locoselli participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5656 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Maria Alvarenga Murarolli participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5657 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Leal de Souza participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5658 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcio Flavio Gereti dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5659 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5660 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mateus Fernandes Lourenço participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5661 

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 "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por 

Marcos Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 30 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: 5662 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Kauã Ribeiro de Araújo participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5663 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Siqueira Mello participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5664 

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 "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5665 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5666 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nadia de Almeida Ciriaco Gomes participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5667 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nathália Oliveira Viana participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5668 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5669 

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 "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5670 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Henrique Marchi participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5671 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Henrique Ripinskas participou como ouvinte da palestra 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5672 

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 

"Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5673 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Reginaldo Cunha participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5674 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5675 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rubens Nunes participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5676 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rubens Peres Mendes participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5677 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sara Elizabeth Benavides Martínez participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5678 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Stella Carvalho Silva participou como ouvinte da palestra "Por que 

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5679 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tauana Maria Carlos Guimarães de Paula participou como 

ouvinte da palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por 

Marcos Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 30 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: 5680 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Télis Adolfo Cumbe participou como ouvinte da palestra "Por que 

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5681 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victor Dias da Silva participou como ouvinte da palestra "Por que 

a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5682 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victoria Barisch Baldin participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5683 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victoria Dias da Silva participou como ouvinte da palestra "Por 

que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5684 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius Henrique Rodrigues Zago participou como ouvinte da 

palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos 

Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 

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: 5685 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinícius Rosada Vieira Ferreira de Campos participou como 

ouvinte da palestra "Por que a filosofia é essencial à ciência?", ministrada por 

Marcos Carvalho Lopes, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 30 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: 5686 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Ramos Pacor participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5687 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5688 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Por que a 

filosofia é essencial à ciência?", ministrada por Marcos Carvalho Lopes, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 30 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: 5689 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


