
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Detlinger participou da palestra "Bezerros criados com vacas 

de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros assuntos: 

sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3605 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Mello Castanheira participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3606 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alisson Maciel Peixoto Rigueto de Carvalho participou da palestra 

"Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência 

a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3607 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que AMANDA MOREIRA LIMA MARQUES DE BARROS participou da 

palestra "Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, 

assistência a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma 

Médica Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

02 de julho 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: 3608 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Gabriela Gomes Targino participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3609 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3610 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luisa Melo Martins participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3611 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula da Silva Borges participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3612 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Amaral Trindade participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3613 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Bonelli de Souza participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3614 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Angélica Carachinski participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3615 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Anna Beatriz Rocha de Lima participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3616 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Anna Cláudia Carolina Shiramizu de Oliveira participou da palestra 

"Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência 

a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3617 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Bosquê Minozzi participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3618 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Pacheco Baldini participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3619 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Ferreira Ramim participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3620 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Paola Santarosa participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3621 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Abreu dos Santos participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3622 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camilla de Barros Souza participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3623 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cheyenne Loturco Luz participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3624 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Clara dos Santos Rodrigues e Silva participou da palestra 

"Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência 

a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3625 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cristiane Gonçalves Titto participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3626 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniel Vitor Matos Lobão participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3627 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danny Alexander Rojas Moreno participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3628 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elisa Silva Ventura participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3629 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabricio Einhardt Riemer participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3630 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda de Brito Utuari participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3631 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Ferreira participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3632 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Siqueira Di Leo participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3633 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giulia Alexandroni Figueiredo Moraes participou da palestra 

"Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência 

a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3634 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giulia Martinez Cunha participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3635 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gleyson Araújo dos Santos participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3636 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Sartorello participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3637 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heng Li Kao Junior participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3638 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Hildo Silva de Aguiar Filho participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3639 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelle Gonçalves de Lima participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3640 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isaias Roveri Garcia participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3641 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaina Mabel da Silva Acioly lins participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3642 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Cristina Abitante de Almeida participou da palestra 

"Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência 

a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3643 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Vasconcelos Bastos participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3644 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Pedro Nassar Reis participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3645 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jonathas Medeiros de Almeida participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3646 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3647 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Joyce Rodrigues Okamura participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3648 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Biagi Veronez participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3649 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia da Mata Góes Silva participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3650 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Freitas de Paula participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3651 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Silveira Queiroz participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3652 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana de Mello Donegá participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3653 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Karina de Castro Machado participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3654 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laís Aveniente Silva participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3655 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laís Medrado do Nascimento participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3656 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Fonseca Monteiro participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3657 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Novais Marchesini participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3658 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Pinto Lourencini participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3659 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laura Chuba Machado Rolniche participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3660 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3661 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lethicia Sayuri de Brito Uehara participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3662 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lívia de Arruda Garcia participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3663 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Loren Luise Kersting participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3664 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lorena de Oliveira Pereira participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3665 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luca Ice Lembo participou da palestra "Bezerros criados com vacas 

de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros assuntos: 

sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3666 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Rodrigues de Lima participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3667 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Yuji Hisahara participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3668 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Moreira Felix de Oliveira participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3669 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Perez Bolini participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3670 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina de Lara Telles participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3671 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Pellegrino da Silva participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3672 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Sardenberg Rotatori participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3673 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Fontinele da Silva participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3674 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayara Freire de Alcantara Lima participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3675 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3676 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nayanne Sant Clair Cardoso da Silva participou da palestra 

"Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência 

a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3677 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patricia Arroyo Ruiz participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3678 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paulo Roberto Gonçalves da Costa participou da palestra 

"Bezerros criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência 

a refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3679 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Priscila de Rezende Miranda participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3680 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaela Rojas Spengler participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3681 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rainan Henrique da Silva participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3682 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Gomes Catozo participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3683 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Rocha Belo dos Santos participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3684 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rubia Diaz Taveiros Kühne participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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: 3685 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tatiane Bandeira da Silva participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3686 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thais Helena Duque Silva participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3687 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thalita Martins Domingues participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3688 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ticiana Brasil Ervedosa participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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: 3689 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victor Proença Salum Apolinário participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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 Vitor Hoffman Macedo participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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 Vitória Escóssio Gutiérrez participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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 Wanessa Aparecida de Moraes participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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 Wanessa Cristina Bispo de Araújo participou da palestra "Bezerros 

criados com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a 

refugiados e outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica 

Veterinária", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de 

julho 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 William Nunes Vilany participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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 Willian Seiji Honda participou da palestra "Bezerros criados com 

vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e outros 

assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no programa de 

cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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 Yasmin Vieira Franklin participou da palestra "Bezerros criados 

com vacas de leite, ativismo para alimentar o mundo, assistência a refugiados e 

outros assuntos: sem fronteiras para atuação de uma Médica Veterinária", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 02 de julho 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” 

 


