
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0H1MBU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ADAUTO JOSÉ CHAVES MOREIRA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0R0BPB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ALI PIRES QUEIROZ participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RUMHM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ALICE MENDES SILVA NOGUEIRA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MUZR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ALTAIR JÚNIO IDUINO DO NASCIMENTO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0PMU9U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que AMANDA FRANCO CASCÃO participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R00U1PR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANA GABRIELLE SOUZA COSTA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0M1HZZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANA JULIA ALVES BARBOSA LAMOUNIER participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RBBP0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANDRÉ REIS OLIVEIRA participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZ00BP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANDRYELLE CABRAL DE CARVALHO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0HM0UP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANNA CLARA JUSTINIANO ALVES participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1BUPM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANNA JULIA NERY QUEIROZ participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0ZPZRZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANTÔNIA BARROS participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRPZ0RR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ANTONIO PIRES NETO participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP0U1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ARTHUR SANTIAGO SANTOS participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZ09RU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que BEATRIZ CIRQUEIRA DIAS participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R00HRBZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que BHARBARA AMÉLIA MONTEIRO DE CARVALHO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R00H9MB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que BIANCA MUNIZ FERREIRA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R00RH9R 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que BRENDA CORDEIRO DE PAULA VALLE participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1M9ZH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que BRUNA RENATA ANDRADE SANTANA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RZBZU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que BRUNO NONATO TAVARES MIRANDA REIS participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0PMUZU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que CAIO MONTEIRO MACHADO OSÓRIO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRPZ000 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que CAIO TAVARES participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP09U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que CAMILLA NASCIMENTO participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0R0ZU1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que CAMILLA NASCIMENTO FERREIRA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0PM00M 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que DAVID RODRIGUES DE MORAES participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R00HRRM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que DEBORA DALILLA XAVIER DE SÁ participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1BU01 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que DÉBORA VITORIA CASSIMIRO DE SOUZA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1M19R 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que DENISE MACHADO LEAL participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP01H 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que DIOGO DE SOUSA SANTOS participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1M1M9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que DIOGO FERNANDES NEVES participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1M1MZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ÉVILIN NOGUEIRA participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0MZURH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que FABRÍCIA MARTINS FREIRE participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1B9ZH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GABRIEL ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP09R 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GABRIELLA NUNES PEREIRA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZ019U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GABRIELLE FELIX participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1BU00 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GABRIELLY CAROLINE PORSEBON participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZ0PMB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GEOVANNA RODRIGUES participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R00U019 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GIOVANNA MARQUES BERNARDES participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1M101 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GISELE ARRUDA CISTA participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1M1R0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GLEYBER XAVIER BATISTA JÚNIOR participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0HMM1H 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GUILHERME DOS SANTOS SALGADO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MM0H 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que GUSTAVO JOSÉ CABRAL DE CARVALHO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RPM00 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ILANNY JOVENI MARTINS GUIMARÃES participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RHBH0UH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ISABELLA DUARTE BERNARDES EANES SANTANA participou
do evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido

em três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP0PP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ISABELLY MARTINS participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



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

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MBUU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ISTÉFANNY SILVA MENDES participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZPPZ1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ITALO DINIZ participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RZ00B 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JACQUELINE PEREIRA CAMARGO participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZH0MU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JEFFERSON BENTO OSCAR DA SILVA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RPMRP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JÉSSICA PEREIRA DA SILVA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP0MH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JESSYCA ARIEL participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0P0R1U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO COSTA SANTANA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP0HH 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO DE CASTRO RORIZ participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1BURR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JOICILANY MELO BARROS participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP0Z0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JORDANA FERREIRA participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RZR1Z 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JULIANA DE FÁTIMA BORGES participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MBRP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que JULIO CESAR DE MORAIS SOUZA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RPUPP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que KAMILLA ROSARIA FREITAS DIAS ALVES participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MZ91 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que KARLA AMANNDA BARRETO participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRPZ0RB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LAYNE COUTO participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R001M00 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LAYZA GRAZIELLE FERREIRA DA SILVA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0H1P11 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LEONARDO COSTA PARREIRA FILHO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1BUHP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LETICIA DE SOUZA FIUZA participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZ09M9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LETÍCIA MAGALHÃES TAVARES participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RBURR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LUANA GONÇALVES CARDOSO participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RZMZP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LUANA KAREN GOMES SILVA SOARES participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MPU9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LUANA LISSIS ARAUJO participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MP9U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LUCAS BRAZ DE OLIVEIRA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1B9UR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LUCAS LIMA DA SILVA FERREIRA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0MMMZR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LÚCIO MARCOS GRANADO JÚNIOR participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RPBZM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que LUIZ FELIPE DE ARAUJO MELO participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1B99M 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MAGNO EDUARDO DOS SANTOS BRITO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0PZ1R0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MAISA DIOGO DE ALMEIDA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R00H1BB 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MÁRCIO VICTOR GONÇALVES MACHADO participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0PBZZZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MÁRCIO VITOR participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1B91U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MARIA CREUZA DE BRITO E MATOS participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RHZBP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA GARRIDO MARQUEZ MACHADO VERAS
participou do evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi

dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de
"Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e

o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos
realizados em formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da

plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com
início às 19 horas e término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0HMZPU 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA MORAIS DE PAULA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1B9M1 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MARIA GABRIELLE MARQUES ALMEIDA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZ001B 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que MARYANA ELIAS participou do evento "Pense Local, Aja Global:
Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o

primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o
segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação

e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia

20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga
horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0M1HHZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que NATÁLIA ALVES DA SILVA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



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

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que NATALIA CASSETARI participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRPZ0HR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que NATÁLIA PEREIRA PEDRO participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZ0U9H 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que PAULO OLIVEIRA DE SOUSA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1M00H 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que PEDRO AFONSO MONTEIRO LORENZETTI participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RPP0Z 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que PEDRO SOARES LOBO participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RHB9U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que RAFAELA OLIVEIRA VILELA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1B9MZ 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que RAFAELA OLIVEIRA VILELA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RRRZ0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que RENATA LILIA SILVA VIEIRA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0HMU9M 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que RHAFAELLA MONTEIRO BADREDDINE participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR0MPUP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que RICARDO GABRIEL DE PAULA SOUZA participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZPP11 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que RICHARD BORGES SOUZA participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MHZ9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que RODOLFO SANTOS DE OLIVEIRA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0HBZZP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que ROMÉRIO GARCIA SILVA TELES participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0BMMPP 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que SOFIA MARQUES BARRETO MENESES participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP0RR 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que TALITA participou do evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas
Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro

painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel
sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de

Conhecimento", todos realizados em formato digital, com exposição ao vivo
remotamente através da plataforma doity-play combinada com o Youtube, no dia 20 de
novembro de 2020 com início às 19 horas e término às 22 horas, com carga horária de 4

horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR0H1P0 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que THAWANNY SOUZA participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MH09 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que THIAGO VALENTE PEREIRA participou do evento "Pense Local,
Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZPPH9 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que TULIO LEONARDO SALVINO SILVA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1MH00 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que VALTER PAULO MENDONÇA FILHO participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: R0RZ19U 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que VANESSA DOS SANTOS SOUZA participou do evento "Pense
Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de
discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e

Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre
"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato

digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RRZP001 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que VICTORIA CARVALHO participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: RR1B9BM 

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que VITORIA AGUIAR VAZ participou do evento "Pense Local, Aja
Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em três painéis de

discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups: Empreendedorismo e
Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro painel sobre

"Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em formato
digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play

combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e
término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.



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

 

 

 

CERTIFICADO
 

 

Certificamos que YAN VITOR SARAIVA PINHEIRO VAZ participou do
evento "Pense Local, Aja Global: Iniciativas Transformadoras", o qual foi dividido em

três painéis de discussão, sendo o primeiro painel com a temática de "Startups:
Empreendedorismo e Advocacia", o segundo painel sobre "Terceiro Setor", e o terceiro
painel sobre "Sistemas de Educação e Direito de Conhecimento", todos realizados em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play
combinada com o Youtube, no dia 20 de novembro de 2020 com início às 19 horas e

término às 22 horas, com carga horária de 4 horas.


