
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPH1U1P 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ADAIL LUZIA DA SILVA JUNIOR  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPR1Z1P 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ADAILTON RODRIGUES DA FONSECA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZUB9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ADEMAR DUARTE FRAGA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0U1RM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ALANA JORDANA SOARES DOS SANTOS
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0MHUR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  AMANDA ALVES FERREIRA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0U1HM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ANDRESSA ALVES TRISTÃO  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZ999 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ANNA GABRYELLA RIBEIRO BORGES  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPPHH1B 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ANTÔNIO DOS REIS CHAGAS  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP09ZBU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ARIANE SARTIN CARNEIRO  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPPHR0M 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ARTHUR DE OLIVEIRA SARAN  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0PM10 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ATAALBA FRANÇA DE ALMEIDA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPH9B1Z 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  BEATRIZ MACHADO participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0U1RZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  BRENDA CORDEIRO DE PAULA VALLE
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0HZ11 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  BRUNNA HELOISA MOREIRA SILVA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M09HZU0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  CARLOS CÉSAR FERREIRA MENEZES participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M09HZ9R 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  CHRISTIAN LEE ANTONIO GONÇALVES
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0H9RH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  CINTHYA ALVES BARRETO  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZ0U1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  CLAUDIA CASTELO BRANCO ARTIAGA
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0BMZP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  CLEICE ARRUDA DE MELO participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0RUBH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  DÉBORA PEREIRA MELO participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPPHHHP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  DIOGENES WALACE DE CARVALHO  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZUZ9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  DIONATHAN RARTYS  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZ9RZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ELIZABETH AGUIAR BARROS participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPPHHZ1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ELYONARA DE JESUS BORGES  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPPHHZH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  FÁBIO GUIMARÃES DOS SANTOS participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZZZU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  FRANCO PEREIRA SILVA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPHUBU0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  GABRIELA FERREIRA SANTOS  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRPRZP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  GEISY TEIXEIRA RIBEIRO  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0M00R 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  GÉSSICA GLENDA FERNANDES VIEIRA
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP00R10 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  GRASIANE ALVES FERREIRA participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M000MZB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  GUILHERME MARTINS ARAUJO  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPHUZBZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  GUSTAVO SUZIN CLEMENTE  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0UUH0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  HEMILLY DAMARES ALVES BARBOSA participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP091B0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  ISABELA LELES NASCIMENTO participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRHH09 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  JAMYLLE LORRAYNNE SILVA VIANA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRUBMU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  JENNIFER DAVID DO NASCIMENTO  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRU1PZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  JULIA NASCIMENTO LIMA participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP01Z1Z 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  KAMYLA MARTINS SOUZA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0M09P 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  KARITTA ALMEIDA REZENDE  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP09H0M 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  KEILIANNE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRR9R1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  KELLY CRISTINA TOMAS DIAS  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZPH0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  KENIA ALCANTARA PEREIRA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP09M9R 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  LEON DUARTE BORGES participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZU1U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  LEORRAN LUIZ BARBOSA GOMES participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0991Z 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  LIGIANI OLIVEIRA DE LIMA participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZ9M1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  LILA BISPO DAS NEVES  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0BUP0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  LUCAS DOURADO participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPR1BHR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  LUCAS SILVERIO PARREIRA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZUZR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  LUIZ EDUARDO TRISTÃO DE LIMA participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0HZP9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MARCELA MARQUES PERILLO participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP019MP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MARCIO RIBEIRO FILHO participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPHUM1Z 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MARCOS DANIEL ALENCAR BEZE  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRRZM1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MARDEN JOSEPH DE AQUINO RIBEIRO
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MRUUH99 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0RUHMH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MARINA FERNANDES GOMES DA SILVA
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRURM1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MARISA DORIVE ANTONIO  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0ZB9U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MATHEUS FELIPE SILVA CORDEIRO  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0UBZB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MATHEUS WILLIAN NUNES DE ALMEIDA
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZ90M 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MAYARA STIVAL GUERREIRO  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0RZ1P 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MEIRE TORRES DAMARA participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZPPM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  MIRIÃ QUETURA TEOFILO FALEIRO
NASCIMENTO participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO
BRASILEIRO em Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03
hora(s), evento que ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com
início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPH9BUZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  NATÁLIA DOMANSKI SILVA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP09BPB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  NOTLIM ÉSOJ MARCIANO ALVES  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0UM0H 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  PÂMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPRH1M9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  PAULA VITÓRIA NAVES DE ARAÚJO  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0UZBM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  RACKELL LYSSA XAVIER  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0UBZH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  RAFAELA BANGOIM XAVIER participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP00RU9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  REGINA STER DE MORAES participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZ1HP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  RICARDO COSTA JAYME  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0HBH0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  SAMARA ALINE CARVALHO AURELIANO
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPH1Z0B 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  SYMONÍ DE PAULA SILVEIRA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0ZBMB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  TAHINNY NAVES AMORIM  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MR1M9PP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  TATIELLY CAROLINE DA SILVA LUCIO
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0ZUZZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  THAÍS CARVALHO BONFIM  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP01R1Z 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  THAÍS MARTINS BATISTA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MR1BZ1U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  THIAGO DOUGLAS RODRIGUES CAMPOS
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MR1BZMR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  THIAGO DOUGLAS RODRIGUES CAMPOS
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MPHUMUR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  THIAGO MOREIRA SANTOS participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP09RM9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  VANESSA RÂNIA DE ALMEIDA BARROS
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZPBR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  VICENTE FERREIRA NETO participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZM9M 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  VICTOR HUGO DE SA SILVA  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0HZMH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  VICTORIA ISABELLA GOMES BITTENCOURT
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZ9MH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  VITORIA AGUIAR VAZ  participou da palestra
INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia, durante o
período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu na sala 207
do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: M0UZU1H 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  WEIDINA DO NASCIMENTO RODRIGUES
participou da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em
Goiânia, durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que
ocorreu na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MP0PHH9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

 

                   Certificamos que  WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA  participou
da palestra INFLUÊNCIAS ITALIANAS NO DIREITO BRASILEIRO em Goiânia,
durante o período de 26/04/2019 com carga horária de 03 hora(s), evento que ocorreu
na sala 207 do bloco B do Campus V, da PUC Goiás, com início às 18h50.


