
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Adriana Sayuri Yasuta participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4480 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Amanda Figueiredo Araujo Pereira participou como ouvinte da 

palestra "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda 

Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 

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: 4481 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Carolina Ranalho participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4482 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Bonelli de Souza participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4483 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Arthur Cobayashi Guerra participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4484 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk-Belmonte participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4485 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Pereira da Silva participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4486 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cleber Rocco participou como ouvinte da palestra "Gestão de 

Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4487 

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 "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda 

Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 

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: 4488 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Denise Ramalho participou como ouvinte da palestra "Gestão de 

Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4489 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Enzo Jurkas Carvalho participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4490 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Érica Caroline Montes Rodrigues de Oliveira participou como 

ouvinte da palestra "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por 

Fernanda Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

11 de maio 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: 4491 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Evelyn Fernanda Vasconcellos Barbosa participou como ouvinte 

da palestra "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por 

Fernanda Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 

11 de maio 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: 4492 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Aguiar Mesquita participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4493 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Fernanda Tacini Ibanes participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4494 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Francyenzo Pablo Gil Loureiro participou como ouvinte da 

palestra "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda 

Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 

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: 4495 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Henrique Trevizoli Ferraz participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4496 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Iris Montani Gasparoto participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4497 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabel Collaguazo participou como ouvinte da palestra "Gestão de 

Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4498 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabella Naomi Furusato participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4499 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isis Alexandra Pincella Tinoco participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4500 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jacqueline Batista de Freitas participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4501 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jacqueline Batista de Freitas participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4502 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaína Luiz Corrêa participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4503 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jose Antonio Visintin participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4504 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Júlia Lima Rodrigues participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4505 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana de Mello Donegá participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4506 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Vieira Paz participou como ouvinte da palestra "Gestão de 

Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4507 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Juliana Yumi Kawai participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4508 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Larissa Zerbetto Rodrigues participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4509 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leandro Gomes de Oliveira participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4510 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leonardo Miguel dos Santos participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4511 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4512 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Maciel Guimarães participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4513 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Leticia Santos Reis participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4514 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lígia Mattos Rebeis participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4515 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Lilian Xavier da Silva participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4516 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Livia Lissa Kobayashi participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4517 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luana Camargo participou como ouvinte da palestra "Gestão de 

Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4518 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Carneiro Mareti Valente participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4519 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Luiza Saad Pierucci participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4520 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Marcelly Giovanna Silva participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4521 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nelson Ramalho participou como ouvinte da palestra "Gestão de 

Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4522 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nicole Costa Roldan participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4523 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Octavio Augusto Serra Santos participou como ouvinte da 

palestra "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda 

Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 

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: 4524 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Patricia Arroyo Ruiz participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4525 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel Takahashi Dias participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4526 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4527 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Gravano Lopes da Costa participou como ouvinte da 

palestra "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda 

Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 

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: 4528 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Rubira Parente participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4529 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sabrina Alves Luz participou como ouvinte da palestra "Gestão de 

Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4530 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tatiane Neves Pooli participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4531 

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 "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda 

Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 

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: 4532 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Thaís van den Broek Campanelli participou como ouvinte da 

palestra "Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda 

Ramalho, no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 

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: 4533 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Dal Bianco participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4534 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vanessa Theodoro Rezende participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4535 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou como ouvinte da palestra "Gestão 

de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4536 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Viviane Campos Garcia participou como ouvinte da palestra 

"Gestão de Clínica de Fisioterapia Veterinária", ministrada por Fernanda Ramalho, 

no programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 11 de maio 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: 4537 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


