
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alexandre Roberto Volpato participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4131 

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 "Lamarck estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações 

epigenéticas como indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de 

maneira remota pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4132 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Luíza Franco participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4133 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andreia Bonelli de Souza participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4134 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andressa Velloso participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4135 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aristides de Jesus António Manuel participou da palestra 

"Lamarck estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações 

epigenéticas como indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de 

maneira remota pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4136 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Nery da Silva participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4137 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Bruno do Nascimento participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4138 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk Belmonte participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4139 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Dionata Coelho Porto participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4140 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danny Alexander Rojas Moreno participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4141 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabiola Fernandes Schwartz participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4142 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabrício Einhardt Riemer participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4143 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabrielle Cristine de Almeida participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4144 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo de Souza participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4145 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lima Anastacio participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4146 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4147 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iandara Gouvea Gonçalves participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4148 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Inoque Dener de Moutinho Custódio participou da palestra 

"Lamarck estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações 

epigenéticas como indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de 

maneira remota pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4149 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Irma Aparecida Paseto participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4150 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isadora de Ávila Caixeta participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4151 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Cristina Abitante de Almeida participou da palestra 

"Lamarck estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações 

epigenéticas como indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de 

maneira remota pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4152 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Rizzo de Medeiros Ferreira participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4153 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa de Moura Souza participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4154 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laya Kannan Silva Alves participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4155 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4156 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Lopes de Godoi participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4157 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Liura Sanchez Lauri participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4158 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Loren Luise Kersting participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4159 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Berutti Marques participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4160 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus de Menezes participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4161 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4162 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayra Hespanhol Frediani participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4163 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de souza participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4164 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nelson Mandela Joaquim João participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4165 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaella de Paula Paseto Fernandes participou da palestra 

"Lamarck estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações 

epigenéticas como indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de 

maneira remota pelo aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4166 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que renato ferreira morgado participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4167 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Renato Masaaki Arata participou da palestra "Lamarck estava 

certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4168 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Bernardo participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4169 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tatiane Neves Pooli participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4170 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thiago Bernardino participou da palestra "Lamarck estava certo 

sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como indicador de 

bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo aplicativo 

Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4171 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4172 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Verônica Yohana Rojas Juk participou da palestra "Lamarck 

estava certo sobre a herança de efeitos ambientais? Alterações epigenéticas como 

indicador de bem-estar", ministrada por Patrícia Tatemoto, no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 19 de janeiro de 2021, de maneira remota pelo 

aplicativo Google Meet. 

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

 

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4173 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


