
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amanda Karoline Ribeiro de Oliveira participou da palestra 

"Quais as diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", 

ministrada por Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5799 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carla Marmelo participou da palestra "Quais as diferenças entre 

as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por Camila Raineri e 

Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 06 

de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5800 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Elisiário Fioravante participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5801 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriel Souza da Silva participou da palestra "Quais as diferenças 

entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por Camila 

Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5802 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielly Jorge Barboza participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5803 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5804 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Roberto Dias Rodrigues participou da palestra "Quais 

as diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5805 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabel Cristina Silva Flores participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5806 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Mateus Oliveira Ferreira participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5807 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcela de Sousa Coelho participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5808 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Eduarda Rocha Pinto participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5809 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Naiara Cristina dos Santos Silveira participou da palestra "Quais 

as diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5810 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou da palestra "Quais as 

diferenças entre as profissões: Zootecnia e Medicina Veterinária?", ministrada por 

Camila Raineri e Thiago Vendramini no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 06 de outubro de 2022, de maneira remota pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

 

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 5811 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


