
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Addy Solange Ayala Mejia participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3372 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alícia Saldivar Herrero participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3373 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Detlinger participou como ouvinte da palestra "Veterinários 

empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", ministrada por 

Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 12 

de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3374 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Mello Castanheira participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3375 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Takahashi Ferrero participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3376 

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 "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3377 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amandha da Silva Souza participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3378 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Sofia Ayres Bernardes participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3379 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Anna Cláudia Carolina Shiramizu de Oliveira participou como 

ouvinte da palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3380 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Bosquê Minozzi participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3381 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Pacheco Baldini participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3382 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Abreu dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3383 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camilla de Barros Souza participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3384 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carolina Zanetti de Paula participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3385 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Caroline Naomi Gondo participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3386 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cintia Cristina Orbolato participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3387 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elisa Silva Ventura participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3388 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Evelyn de Castro Lemos participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3389 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabrício Einhardt Riemer participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3390 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Felipe Megumi Nakama participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3391 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Izida Fenerich participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3392 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Ramos Teixeira de Paula participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3393 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriel Costa Medeiros participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3394 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Ferreira participou como ouvinte da palestra "Veterinários 

empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", ministrada por 

Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 12 

de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3395 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Luiza Fagundes Finardi participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3396 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Siqueira Di Leo participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3397 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Gimenez  Barrico participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3398 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Minucci Sanches participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3399 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gislane Santos da Silva Barreto participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3400 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giulia Martinez Cunha participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3401 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3402 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelle Gonçalves de Lima participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3403 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ivanilda Helena da Costa participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3404 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jader Leandro Hagendon participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3405 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Pedro Nassar Reis participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3406 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Biagi Veronez participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3407 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia da Mata Góes Silva participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3408 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana de Mello Donegá participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3409 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Keiko Louriçal Firmo Nishihara participou como ouvinte 

da palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3410 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Nakano participou como ouvinte da palestra "Veterinários 

empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", ministrada por 

Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 12 

de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3411 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Fonseca Monteiro participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3412 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Salomé Gomes participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3413 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laya Kannan Silva Alves participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3414 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lethicia Sayuri de Brito Uehara participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3415 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Lourenço Panosso participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3416 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lívia de Arruda Garcia participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3417 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Loren Luise Kersting participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3418 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luca Ice Lembo participou como ouvinte da palestra "Veterinários 

empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", ministrada por 

Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 12 

de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3419 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Moreira Felix de Oliveira participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3420 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Perez Bolini participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3421 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina de Lara Telles participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3422 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Sardenberg Rotatori participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3423 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Fontinele da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3424 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3425 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nathalia Raissa de Alcântara Rocha participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3426 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patricia Arroyo Ruiz participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3427 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patricia Eiko Kawamura participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3428 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paula Kawamura Bernardi participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3429 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Silva Araujo Cintra participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3430 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaela Rojas Spengler participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3431 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raissa Braido Rangel participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3432 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Gomes Catozo participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3433 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Rocha Belo dos Santos participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3434 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rubia Diaz Taveiros Kühne participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3435 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Stella Carvalho Silva participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3436 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Talita Maria Lázaro participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3437 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thais Helena Duque Silva participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3438 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thamires Naumenco participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3439 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thiago Santos Vinhal participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3440 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Hoffman Macedo participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3441 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Kendi Okada da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3442 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Willian Seiji Honda participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3443 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Yasmin Vieira Franklin participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3444 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Yuji Hisahara participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3445 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Novais Marchesini participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3446 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heng Li Kao Junior participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3447 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isaias Roveri Garcia participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3448 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victor Proença Salum Apolinário participou como ouvinte da 

palestra "Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão 

Transforma”", ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3449 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Lage Hagemann participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3450 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Santiago Rucinque participou como ouvinte da palestra 

"Veterinários empreendedores: o caso do projeto ‘Tudo de Cão Transforma”", 

ministrada por Marcelo Eckmann, no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 12 de maio de 2020, por meio de videoconferência via Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

  

           

   

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 3451 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



           

    

 

 

 

 

  

           

    

 

 

 

  

           

    

 

 

 

 



  

           

    

 

 

 



  

           

    

 

 

 

  

           

    

 

 

 

 

  

           

    

 

 



 

 

 

 


