
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Astolfi participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5697 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alisson Maciel Peixoto Rigueto de Carvalho participou como 

ouvinte da palestra "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", 

ministrada por Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 21 de junho 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: 5698 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amarilys Macari de Giz participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5699 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luisa Melo Martins participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5700 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luiza Meirelles participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5701 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Luiz Rodrigues Gonçalves participou como ouvinte da 

palestra "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5702 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz da Cruz Menezes participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5703 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Sabina Olmedo Monteiro Ferreira participou como ouvinte 

da palestra "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5704 

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 "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5705 

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 "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5706 

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 papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5707 

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 "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5708 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniela Lumertz da Luz participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5709 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniela Oliva de Godoy participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5710 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5711 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elena Maria Hurtado participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5712 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fausto Farias participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5713 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5714 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flavia dos Santos participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5715 

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 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5716 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Mari Onishi participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5717 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5718 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Graziella Martinez participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5719 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Guilherme Eiji Ito participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5720 

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 papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5721 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Dayane Nunes Pessoa participou como ouvinte da 

palestra "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5722 

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 papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5723 

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 "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5724 

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 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5725 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luana Helena Antonini Gaia participou como ouvinte da palestra 

"O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5726 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5727 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Carneiro Mareti Valente participou como ouvinte da palestra 

"O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5728 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Magnólia dos Santos Carvalho participou como ouvinte da 

palestra "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5729 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcel Corrêa Alves participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5730 

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 papel da extensão rural para a agricultura ecológica", 

ministrada por Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 21 de junho 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: 5731 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Dutra Basile participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5732 

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 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5733 

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 papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5734 

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 "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5735 

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 

"O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5736 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaela Batalha Vale participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5737 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Renato Ferreira Morgado participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5738 

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 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5739 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo da Rosa Becker participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5740 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Simara Sá Costa participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5741 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taissa de Souza Canaes participou como ouvinte da palestra "O 

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5742 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tauane dos Santos participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5743 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tauane Karine Baitz da Silva participou como ouvinte da palestra 

"O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5744 

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 papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5745 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovana Santin participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5746 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vivian Reis participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5747 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rebeca Rocha Beca participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5748 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Neto Novelli participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5749 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Henrique Ferreira Aguiar participou como ouvinte da 

palestra "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5750 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio 

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

junho 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: 5751 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Helen Larissa da Cruz Oliveira participou como ouvinte da 

palestra "O papel da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por 

Laércio Meirelles, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 

de junho 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: 5752 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Vieira Paz participou como ouvinte da palestra "O papel 

da extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5753 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "O papel da 

extensão rural para a agricultura ecológica", ministrada por Laércio Meirelles, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 21 de junho 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: 5754 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


