
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPR1Z                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

ALTAIR NASCIMENTO
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPRM0                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

ANA CAROLINA DA SILVA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



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

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

ANNA LUIZA MARTINS
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPRB1                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

BARBARA CORREIA SILVA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMP0RH                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

BRENDA CORDEIRO DE PAULA VALLE
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPR19                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

CAROLINA DE SOUZA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPRU0                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

DANIELA FREITAS
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 01PUMB1                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

DENISE MACHADO LEAL
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMP00Z                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

EMANUELLE COSTA VARGAS
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMP0H1                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPRU1                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

JAIME VIANA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPRZ0                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

JÚLIA LIMA FANTONI DE PADÚA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



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

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

JULIA MATOS
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



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

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

JULYANA GUIMARAES RAMOS
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1BRHH1                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

LARA ALVES DE LIMA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPR9P                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

LUCAS GABRIEL SANTOS LEITE
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



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

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

LUDIMILLA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



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

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

MARIA LAURA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPR1H                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

PÂMELA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



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

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

RADEMARK SILVA ALVES
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPR99                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

RAFAELA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMPR1B                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

SYMONI
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: BBMP0HB                         
                                

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

THIAGO MOREIRA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 



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

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que
 

WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA
 

participou da organização do evento 3ª Aula Inaugural da LAAD - Mesa Redonda
sobre Futuro do Trabalho, realizado no dia 27/08/2019 com a carga horária de 6

horas.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    

 

                                                                                             

 


