
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009MM 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que ALTAIR JÚNIO IDUINO DO NASCIMENTO  participou
da organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009MZ 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que ANA CAROLINE DA SILVA ASSUNÇÃO participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009BP 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que ARTHUR DE OLIVEIRA SARAN  participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB0PU11 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que CARLOS CÉSAR FERREIRA MENEZES participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MZ9HBUH 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que CAROLINE PEREIRA SANT'ANA DE FREITAS
participou da organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA
MULHER, realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com
atividades desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às
13h00) e noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB0PUM1 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que DANILLO DE NERY FERNANDES participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009BH 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que DENISE MACHADO LEAL participou da organização do
evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER , realizado no dia
21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades desenvolvidas no turno
matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e noturno (início às 19h00),
dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009BM 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que FRANCO PEREIRA SILVA  participou da organização do
evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER , realizado no dia
21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades desenvolvidas no turno
matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e noturno (início às 19h00),
dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MZ1991H 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que GABRIELA DA SILVA SANTOS  participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MZ1991P 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que GIOVANNA SANTANA SANTOS  participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB0PU9R 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES  participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009BZ 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que JOÃO PEDRO MAMEDE MIRANDA participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009BB 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que JORDANA PIRES RODRIGUES participou da organização
do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER , realizado no
dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades desenvolvidas no
turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e noturno (início às
19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009MR 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que JOSÉ DIOGO FERREIRA BORBA  participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009MH 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que JÚLIA MATOS COELHO participou da organização do
evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER , realizado no dia
21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades desenvolvidas no turno
matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e noturno (início às 19h00),
dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB00RM9 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que JULYANA GUIMARÃES RAMOS  participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB00RM1 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que JULYANA GUIMARÃES RAMOS  participou da
organização do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER ,
realizado no dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades
desenvolvidas no turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e
noturno (início às 19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009B0 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que LARA ALVES DE LIMA participou da organização do
evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER , realizado no dia
21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades desenvolvidas no turno
matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e noturno (início às 19h00),
dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: MB009M0 

 

 

 

 

 

 

                   

            Certificamos que RAFAELA BANGOIM XAVIER participou da organização
do evento I COLÓQUIO DA LAAD SOBRE O DIA DA MULHER , realizado no
dia 21/03/2019  com a carga horária de 6 hora(s), com atividades desenvolvidas no
turno matutino (início às 9h00), vespertino (início às 13h00) e noturno (início às
19h00), dentre elas, mesas redondas e exposições artísticas.


