
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBMHH9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALBERTINE MATEUS ARTURI DE ASSIS participou da
organização do evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos,
Jurídicos e Econômicos da Pandemia, e Possibilidades de Recuperação"
realizado na data de 02 de junho de 2020, e desenvolveu atividades de suporte
diversas para a concretização do evento, com a carga horária de 10 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBB9UP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRENDA CORDEIRO DE PAULA VALLE participou da
organização do evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos,
Jurídicos e Econômicos da Pandemia, e Possibilidades de Recuperação"
realizado na data de 02 de junho de 2020, e desenvolveu atividades de suporte
diversas para a concretização do evento, com a carga horária de 10 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBBUB9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNA DOS SANTOS GARCEZ participou da organização do
evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia, e Possibilidades de Recuperação" realizado na data de 02 de junho de
2020, e desenvolveu atividades de suporte diversas para a concretização do evento,
com a carga horária de 10 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBMHP0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DENISE MACHADO LEAL participou da organização do evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia, e Possibilidades de Recuperação" realizado na data de 02 de junho de
2020, e desenvolveu atividades de suporte diversas para a concretização do evento,
com a carga horária de 10 horas.



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GIOVANNA BARBOSA MELO participou da organização do
evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia, e Possibilidades de Recuperação" realizado na data de 02 de junho de
2020, e desenvolveu atividades de suporte diversas para a concretização do evento,
com a carga horária de 10 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBBUP0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES participou da
organização do evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos,
Jurídicos e Econômicos da Pandemia, e Possibilidades de Recuperação"
realizado na data de 02 de junho de 2020, e desenvolveu atividades de suporte
diversas para a concretização do evento, com a carga horária de 10 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBMH0R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAÍS DE MATOS CAMPOS participou da organização do evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia, e Possibilidades de Recuperação" realizado na data de 02 de junho de
2020, e desenvolveu atividades de suporte diversas para a concretização do evento,
com a carga horária de 10 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBBU0M 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MICHELLY RODRIGUES LEÃO participou da organização do
evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia, e Possibilidades de Recuperação" realizado na data de 02 de junho de
2020, e desenvolveu atividades de suporte diversas para a concretização do evento,
com a carga horária de 10 horas.



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RUNA RIBEIRO FERRAZZA participou da organização do
evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia, e Possibilidades de Recuperação" realizado na data de 02 de junho de
2020, e desenvolveu atividades de suporte diversas para a concretização do evento,
com a carga horária de 10 horas.


