
  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Cristina Machado Vasconcelos participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3933 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Julia Lacerda dos Santos participou da palestra "Relação entre 

o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3934 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ana Paula da Silva Borges participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3935 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Andréia Bonelli de Souza participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3936 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ângela Cristina Gervino Castro participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3937 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Belni Sperluk Belmonte participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3938 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Camila Lopes Carvalho participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3939 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Carlos Dionata Coelho Porto participou da palestra "Relação entre 

o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3940 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Cristiano Cardoso Gomes participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3941 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Daniella Valéria Martins Soares participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3942 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Diego Andrés Rodríguez Buitrago participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3943 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Edenilson Fabiano da Silva Souza participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3944 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Emy Yano participou da palestra "Relação entre o Direito Ambiental 

e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão “Diálogos no 

LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3945 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Flavia dos Santos participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3946 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Gabriela Nicois da Silva participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3947 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Heidi Valquiria Ponge Ferreira participou da palestra "Relação entre 

o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3948 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isabelle Buchmann Thomé de Souza participou da palestra 

"Relação entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3949 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Isadora de Ávila Caixeta participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3950 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Janaina Mabel da Silva A Lins participou da palestra "Relação entre 

o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3951 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Jéssica Cristina Abitante de Almeida participou da palestra 

"Relação entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa 

de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3952 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Joan Pablo Pimentel Gonçalves participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3953 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que José Carlos de Oliveira Júnior participou da palestra "Relação entre 

o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3954 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Kelly Machado da Rosa participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3955 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Kennyo Douglas Pedrosa Dias participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3956 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Letícia Lopes de Godoi participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3957 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que MARIANA BERUTTI MARQUES participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3958 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

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

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3959 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mateus Simionato da Silva participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3960 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Mauro Santo Bernardo participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3961 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nikelly Ribeiro Raulino participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3962 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Nischa Maeno Silva participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3963 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Paula Caro Ferian participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3964 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Pedro Oliveira Penha Neto participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3965 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Raquel de Melo Simionato e Carvalho Carreira participou da 

palestra "Relação entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no 

programa de cultura e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3966 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Ricardo Barboza Alves participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3967 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Andreotti Musetti participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3968 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Rodrigo Bernardo participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3969 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sara Benavides participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3970 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Sueli Aparecida Generozo participou da palestra "Relação entre o 

Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3971 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taís Mendes Alves participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3972 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Tauane Catilza Lopes Fernandes participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3973 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Taynara Freitas Avelar de Almeida participou da palestra "Relação 

entre o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura 

e extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3974 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vinicius de Carvalho Carreira participou da palestra "Relação entre 

o Direito Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e 

extensão “Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3975 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Vitória Toffolo Luiz participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3976 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que William Nunes Vilany participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3977 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 



  

           

    

 

CERTIFICADO 

Certificamos que Xavier Muñoz participou da palestra "Relação entre o Direito 

Ambiental e o Direito dos Animais no Brasil", no programa de cultura e extensão 

“Diálogos no LAE”, no dia 20 de outubro 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: 3978 

Vanessa Theodoro Rezende 
Responsável pelo Programa de Cultura e 

Extensão “Diálogos no LAE” 

 


