
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alice Deléo Rodrigues participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4838 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Alvaro Grohmann Neto participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4839 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ariadna Maria Cristina Pereira Macedo participou como ouvinte 

da palestra "Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", 

ministrada por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4840 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk Belmonte participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4841 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Brenda Miranda Guimarães Silva participou como ouvinte da 

palestra "Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", 

ministrada por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4842 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Raineri participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4843 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Sabino de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4844 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Eduardo Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4845 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carmo Gabriel da Silva Filho participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4846 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Danny Alexander Rojas Moreno participou como ouvinte da 

palestra "Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", 

ministrada por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4847 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Moreira de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4848 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Tiecher participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4849 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernando Beccon Nerva participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4850 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernando Penteado participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4851 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flávia Viana Leso participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4852 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iris Montani Gasparoto participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4853 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabela Almeida Marquesini participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4854 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que João Simeão da Silva Neto participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4855 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Antonio Visintin participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4856 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Julio C P Palhares participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4857 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leriana Garcia Reis participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4858 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Louise Caroline Bonfim Silva Casara participou como ouvinte da 

palestra "Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", 

ministrada por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4859 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Rodrigues Cheuiche participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4860 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Miguel Rodrigues de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4861 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Naiara Cristina dos Santos Silveira participou como ouvinte da 

palestra "Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", 

ministrada por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4862 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rafael Jordão participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4863 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Fenero Tessitore participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4864 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodolfo Romano participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4865 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sávio Silva Rodrigues participou como ouvinte da palestra 

"Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada 

por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, 

no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4866 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taynara Freitas Avelar de Almeida participou como ouvinte da 

palestra "Aliando Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", 

ministrada por Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos 

no LAE”, no dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google 

Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4867 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou como ouvinte da palestra "Aliando 

Produção Animal e Sustentabilidade: o caso CARAPRETA", ministrada por 

Vitoriano Dornas Neto, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no 

dia 24 de agosto de 2021, de forma remota pelo aplicativo Google Meet.  

Total de 02 (duas) horas-aula.

 

  

Registrado no livro de certificados 

 do LAE sob o número: 4868 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


