
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Acássio Luis Sousa Soares participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3690 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ademir de Lucas participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3691 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Adriana Tavares de Lima participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3692 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alesxander sousa da silva participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3693 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alexandra Fabielle Pereira Viana participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3694 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alexandre Roberto Volpato participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3695 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alice Deléo Rodrigues participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3696 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Astolfi participou da palestra "Criação Animal Agroecológica: 

o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3697 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Beatriz Lavezzo participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3698 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Carolina de Almeida Lima participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3699 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Julia Lacerda dos Santos participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3700 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luisa Melo Martins participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3701 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luíza Franco participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3702 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula da Silva Borges participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3703 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Macke Franck participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3704 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Mendes Gama participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3705 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Bonelli de Souza participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3706 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Angela Escosteguy participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3707 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Antonio de Oliveira Louro participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3708 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ariane Campos Silva participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3709 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que ARISTIDES DE JESUS ANTÓNIO MANUEL participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3710 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Fernandes Bettencourt participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3711 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk Belmonte participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3712 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca da Costa Tavares da Silva participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3713 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Ferreira Ramim participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3714 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Gonçalves da Costa participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3715 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Serpa Silveira participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3716 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Brendow Sampaio Lima Pitta participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3717 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruna Almeida Geanbastiane participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3718 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bruna Rafaela da Silva Roma participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3719 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Lopes Carvalho participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3720 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Henrique Pereira Silva participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3721 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Henrique Sousa Rocha participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3722 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Roberto Vieira da Cunha participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3723 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carmem Lúcia Oliveira de Sousa participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3724 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniel Cunha Nascimento participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3725 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniela Oliva de Godoy participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3726 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniele Cristina da Silva Kazama participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3727 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que DANNY ALEXANDER ROJAS MORENO participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3728 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diana de Oliveira Souza participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3729 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Aurélio dos Santos Cunha participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3730 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Carvalho Viana participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3731 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Soares Machado participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3732 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Douglas Mena do Couto participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3733 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elayne Mattos Quintela De Jesus Silva participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3734 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Erik Daniel de Jesus dos Santos participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3735 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Euzy Westerleya Rocha Sousa participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3736 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabrício Einhardt Riemer participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3737 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernando Amarilho Silveira participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3738 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernando Beccon Nerva participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3739 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Franciele de Jesus Conceicão participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3740 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriel Fernandes Nunes Barros participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3741 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Chohfi Neves participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3742 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Geiza de Jesus Reis participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3743 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gêlda Maria dos Santos Moura participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3744 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Cardoso Bustamante participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3745 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giuliano Pereira de Barros participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3746 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Glaucia Marina Goes de Lima participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3747 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gláucia Silva Martins participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3748 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Graziele Oliveira da Silva participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3749 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo de Melo Bezerra Frazao participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3750 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que GUSTAVO LINEU SARTORELLO participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3751 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Hellen Priscilla das Virgens Santana participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3752 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Santana de Oliveira participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3753 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ícaro Alex'Sanderson Pereira de Godoy participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3754 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ina Helena Oliveira de Andrade participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3755 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelle Nogueira Fernandes de Almeida participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3756 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ivana Borges Fernandes participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3757 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jessica C Bertoni participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3758 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Cristina Abitante de Almeida participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3759 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Joana Marcela Arman participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3760 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Paulo Monteiro Santos participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3761 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Pedro Fiuza participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3762 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que JOCIEL FERREIRA COSTA participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3763 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jose Antonio Visintin participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3764 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Carlos de Oliveira Júnior participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3765 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José de Assis Ferreira Neto participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3766 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Andrade Santos participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3767 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Karolaine Oliveira Pugliese participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3768 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Kennyo Douglas Pedrosa Dias participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3769 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laíze Matos Borelli participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3770 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laryssa Souza Santos da Silva participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3771 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laura Livia Arias Avilés participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3772 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laya Kannan Silva Alves participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3773 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leandro Félix Demuner participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3774 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Dreossi Ballerini participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3775 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Tamimoto Penariol participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3776 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lorena Cunha da Silva participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3777 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lorena F Mendonça participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3778 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Douglas Costa e Silva participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3779 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Gomes Monteiro participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3780 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Hernandes participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3781 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Marins Lopes Dias participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3782 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcelo tempel stumpf participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3783 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que MARIANA BERUTTI MARQUES participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3784 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3785 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Milena Marques Cervantes participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3786 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Milton Pereira Leite Junior participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3787 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Murilo Petrassi Botassini participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3788 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nycolly Costa Mota participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3789 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ornesina Sant Ana participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3790 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patrícia Meyer participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3791 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paulo Márcio Barbosa de Arruda Leite participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3792 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paulo Sérgio Martins da Silva participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3793 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Henrique Barbosa de Miranda participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3794 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Araujo Nacimento participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3795 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaella de Paula Paseto Fernandes participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3796 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3797 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Richard Wallace Santos Nepomuceno participou da palestra 

"Criação Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3798 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rogério Haruo Sakai participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3799 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sara Benavides participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3800 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sarah Maria Hoppen participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3801 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sebastião André Barbosa Junior participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3802 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sillas Santana Pinheiro participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3803 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Simara Sá Costa participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3804 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tácio Vinicius Gomes Valente Alves participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3805 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taís Mendes Alves participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3806 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taissa de Souza Canaes participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3807 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taynara Freitas Avelar de Almeida participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3808 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thainá Galvão Nunes participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3809 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thayná Pereira Reges participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3810 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ticiana Brasil Ervedosa participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3811 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victor Manoel Alves Carvalho participou da palestra "Criação 

Animal Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3812 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Silva Rodrigues França participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3813 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3814 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Walcides Araujo Jistino participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3815 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que William Nunes Vilany participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3816 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3817 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Zimbábwe Osório Santos participou da palestra "Criação Animal 

Agroecológica: o futuro da pecuária", no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 15 de setembro de 2020, de forma remota, pelo aplicativo Google 

Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula

 

  

 

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3818 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


