
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alessandra Arno participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3462 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alícia Saldivar Herrero participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3463 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Detlinger participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3464 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Aline Mello Castanheira participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3465 

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 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3466 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amanda dos Santos Dias participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3467 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3468 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Alves de Albuquerque participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3469 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que André Felipe de Arruda participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3470 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Bonelli de Souza participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3471 

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 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3472 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ariane Siqueira de Vilhena Santos Freitas participou da palestra 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3473 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Cobayashi Guerra participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3474 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Bosquê Minozzi participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3475 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Beatriz Pacheco Baldini participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3476 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3477 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Ferreira Ramim participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3478 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Bianca Gonçalves da Costa participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3479 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Abreu dos Santos participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3480 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Lopes Carvalho participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3481 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Raineri participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3482 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Sabino de Oliveira participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3483 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carla Mariane dos Santos Meireles participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3484 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Caroline Naomi Gondo participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3485 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cecilia Mitie Ifuki Mendes participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3486 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que César Augusto Pospissil Garbossa participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3487 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniel Rodrigues Dutra participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3488 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que DANNY ALEXANDER ROJAS MORENO participou da palestra 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3489 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Débora Cristina Peretti participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3490 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que DIOGO ITO participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3491 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Édison José Fassani participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3492 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elaine Cristina de Oliveira Sans participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3493 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elisa Silva Ventura participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3494 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elsa Helena Barreto participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3495 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Evelyn de Castro Lemos participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3496 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fabrício Einhardt Riemer participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3497 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda de Brito Utuari participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3498 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flavia dos Santos participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3499 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Francyenzo Pablo Gil Loureiro participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3500 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriel Rezende Simões participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3501 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Ferreira participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3502 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Siqueira Di Leo participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3503 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovane Debs Guesine participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3504 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Gimenez Barrico participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3505 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Martins participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3506 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giovanna Minucci Sanches participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3507 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giulia Alexandroni Figueiredo Moraes participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3508 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Giulia Martinez Cunha participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3509 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lima Anastácio participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3510 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gustavo Lineu Sartorello participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3511 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Haylleen Aparecida Oliveira Menezes de Sá participou da palestra 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3512 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heng Li Kao Junior participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3513 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ianê Almeida participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3514 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelle Gonçalves de Lima participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3515 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isaias Roveri Garcia participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3516 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Cristina Abitante de Almeida participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3517 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Dionísio Henn participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3518 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Pedro Nassar Reis participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3519 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Arthur de Souza Barbosa participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3520 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Joyce Rodrigues Okamura participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3521 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juan Pablo Savoy participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3522 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia da Mata Góes Silva participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3523 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julia Freitas de Paula participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3524 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Silveira Queiroz participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3525 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana de Mello Donegá participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3526 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Keiko Louriçal Firmo Nishihara participou da palestra 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3527 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Mendes Vieira participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3528 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Nakano participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3529 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlio César Lopes Brasileiro participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3530 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Kelly Keffny Souza Duarte participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3531 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Kennyo Douglas Pedrosa Dias participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3532 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laís Medrado do Nascimento participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3533 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Fonseca Monteiro participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3534 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa José Parazzi participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3535 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Novais Marchesini participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3536 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Regina França participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3537 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Laya Kannan Silva Alves participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3538 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo Alexandre de Oliveira Campos participou da palestra 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3539 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3540 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3541 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lidiane Ines Datsch participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3542 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lívia de Arruda Garcia participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3543 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Loren Luise Kersting participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3544 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lorena de Oliveira Pereira participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3545 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luca Ice Lembo participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3546 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas de Marques Vilella participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3547 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Roberto Batista Ruiz participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3548 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lucas Yuji Hisahara participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3549 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maitê Vidal Mendonça participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3550 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que MARCO AURÉLIO PEREIRA DE ALMEIDA participou da palestra 

"Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras 

e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3551 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Jose Luiz Rocha participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3552 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Maria Julia Gouveia Silva participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3553 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana da Cunha Nunes Reis participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3554 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3555 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mariana Perez Bolini participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3556 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina de Lara Telles participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3557 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Pellegrino da Silva participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3558 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marina Sardenberg Rotatori participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3559 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Matheus Fontinele da Silva participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3560 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3561 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mayara Bertanhe participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3562 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3563 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Muriel Theresia van Leeuwen participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3564 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3565 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Natalia Dias Zagonel participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3566 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Natalia M. A. Aguilar participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3567 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pâmela Borges Brasil participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3568 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patricia Arroyo Ruiz participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3569 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paula Kawamura Bernardi participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3570 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Priscilla Ayleen Bustos Mac-Lean participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3571 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Nacimento participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3572 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafaela Rojas Spengler participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3573 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Gomes Catozo participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3574 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Melchior participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3575 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Bernardo participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3576 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rubia Diaz Taveiros Kühne participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3577 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Samantha Leandro de Sousa Andrade Alexandrino participou da 

palestra "Bases científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas 

poedeiras e matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 23 de junho 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: 3578 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Stella Carvalho Silva participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3579 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taize Lorrayne Silva Santos participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3580 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tauane Catilza Lopes Fernandes participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3581 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thábata Neves Silva participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3582 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thais Helena Duque Silva participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3583 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que THAÍS TIEMI SHIMADA OKU participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3584 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thalita Martins Domingues participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3585 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thiago Santos Vinhal participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3586 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Valentina Montoya participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3587 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3588 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Victor Proença Salum Apolinário participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3589 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius Teixeira Thomasi participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3590 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Hoffman Macedo participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3591 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Hugo Araujo Fernandes Silva participou da palestra "Bases 

científicas para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e 

matrizes suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 

de junho 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: 3592 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitor Kendi Okada da Silva participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3593 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Escóssio Gutiérrez participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3594 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Mendes André participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3595 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3596 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que William Lima dos Santos participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3597 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que William Nunes Vilany participou da palestra "Bases científicas para 

eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes suínas", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 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: 3598 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Yasmin Vieira Franklin participou da palestra "Bases científicas 

para eliminação do confinamento intensivo em galinhas poedeiras e matrizes 

suínas", no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 23 de junho 

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: 3599 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


