
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0MZU 

 

 

 

 

 

Certificamos que ABNNER GONÇALVES DE SOUZA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU11R9R 

 

 

 

 

 

Certificamos que ADRIANA LIMA FAQUINELI participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZ90Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que ADRIANA PAULO FERREIRA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMM19 

 

 

 

 

 

Certificamos que ADRIEL DINIZ DOS REIS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RHR1 

 

 

 

 

 

Certificamos que AISHYLA HAMI SILVA LEAL participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU999Z9 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALEX CESAR BARNABE DE ARAÚJO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZB0Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALEX CÉSAR BARNABE DE ARAÚJO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMHM9 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALI PIRES QUEIROZ participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0PBZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALINE VENANCIO participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM1ZPB 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALTAIR JÚNIO IDUINO DO NASCIMENTO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1MB9H 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA BEATRIZ ROCHA GOMIDE participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPPH0 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA BEATRIZ ROCHA GOMIDE participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA DAIANE NUNES NEVES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HUPP 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA FRANCO CASCÃO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP09B 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA MOREIRA ARAUJO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM9MR1 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA RODRIGUES ROCHA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HHMU 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA TOLEDO FIGUEIREDO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU909U1 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMP9B 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RMP0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CAROLINA DAVID DE PAULA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU11U00 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CLARA ALVES MAGALHÃES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUURBB9 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CLARA DA CONCEIÇÃO URZEDA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU99MU1 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CLARA JUNQUEIRA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9009H 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA FLAVIA DOS SANTOS E SILVA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RHRH 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA JÚLIA COSTA ARAÚJO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RH0Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA LUÍSA NOGUEIRA CARDOSO SANTOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU01RZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA LUÍSA RODRIGUES CORDEIRO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HUBP 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA LUIZA DE ALCÂNTARA ELIAS NEVES participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA LUIZA DIAS participou do Evento "Sonhos em Tempos de
Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e Possibilidades
de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a temática de Saúde
Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do Consumidor, e o terceiro
painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito Empresarial. Realizado em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-
play combinada com youtube. Na data de 02 de junho de 2020 com início às
18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP019 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA PAULA LOPES NUNES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA PAULA LOPES NUNES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMPB0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA PAULA NUNES TAVARES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RHRB 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA SOPHIA PIMENTA PEDROZA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPP0Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDERSON MATHEUS RAMOS RIBEIRO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDREA THOMAZINE TUFANIN participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM0MH 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDRESSA MORAES DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0B0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDRESSA SOUZA SILVA DOS SANTOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9UHPR 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANE CAROLINE RODRIGUES DA COSTA GOUVÊA
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPRM0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANNA KHAROLLINNY DE MELO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que ANTONIO DE PAULA GALVAO BARROS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1H0PM 

 

 

 

 

 

Certificamos que ARTHUR HENRIQUE GEA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9PM1U 

 

 

 

 

 

Certificamos que ARTHUR VICTOR PAIVA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HUUZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que AUGUSTO LEPESQUEUR SAMAGAIO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0HH 

 

 

 

 

 

Certificamos que BÁRBARA SOARES RODRIGUES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR1P 

 

 

 

 

 

Certificamos que BEATRIZ RIBEIRO DE MORAIS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1B0 

 

 

 

 

 

Certificamos que BERNARDO BALDUÍNO DE OLIVEIRA COSTA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que BIANCA MESQUITA GONÇALVES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1H09Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que BIANCA PEREIRA GOMES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19HP9 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRENDA CORDEIRO DE PAULA VALLE participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR0P 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRENO ADRIANO JAPIASSÚ SILVA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0URU 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNA DOS SANTOS GARCEZ participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM190 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNA FERNANDA LEMES SIQUEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HRU1 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNA LÍVIA DE ALMEIDA VIEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNA LÍVIA DE ALMEIDA VIEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPH0M 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNA LÍVIA DE ALMEIDA VIEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HU0M 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAIO MONTEIRO MACHADO OSÓRIO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0ZBM 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAMILA ASSIS GONÇALVES SILVA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que CARINA LAU DE SOUSA DOS SANTOS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPU9U 

 

 

 

 

 

Certificamos que CARLA ALBERTO GOMES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0Z9P 

 

 

 

 

 

Certificamos que CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0UB1 

 

 

 

 

 

Certificamos que CARLOS GABRIEL MAGALHÃES RISSI participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que CAROLINA PEIXOTO GARCIA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZ0RH 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAROLINE REGINA DOS SANTOS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que CÁSSIA GOMES DOS SANTOS REIS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0R11 

 

 

 

 

 

Certificamos que CECÍLIA GOMES MAGALHÃES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0U1P 

 

 

 

 

 

Certificamos que CECÍLIA JERÔNIMO DOS REIS DA SILVA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: P9B0RMP 

 

 

 

 

 

Certificamos que CECÍLIA SOBRAL ALVES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0RPZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que CELLINNY SOARES DE SOUSA OLIVEIRA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HR0R 

 

 

 

 

 

Certificamos que CLARA CORIOLANO participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMURM0 

 

 

 

 

 

Certificamos que CLÁUDIA MEDEIROS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19M09 

 

 

 

 

 

Certificamos que CLÁUDIO DO NASCIMENTO JÚNIOR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPP10 

 

 

 

 

 

Certificamos que CLEITON DÁRIO PIMENTEL JÚNIOR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que CRISTIANE LIMA DOS REIS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM1RMH 

 

 

 

 

 

Certificamos que CYNTHIA VITÓRIA QUEIROZ SILVÉRIO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZB91 

 

 

 

 

 

Certificamos que DANIEL LUCCA SILVA FERNANDES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0RM 

 

 

 

 

 

Certificamos que DANIEL MARTINS MENDES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU919MH 

 

 

 

 

 

Certificamos que DANIELA DE ASSIS SILVA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU00UB 

 

 

 

 

 

Certificamos que DANIELA FREITAS LOPES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que DANILLO DE NERY FERNANDES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU90HMR 

 

 

 

 

 

Certificamos que DAVI OLIVEIRA MAIA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1U0MR 

 

 

 

 

 

Certificamos que DAYANA BORGES MIRANDA BRANDÃO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HU9M 

 

 

 

 

 

Certificamos que DÉBORA PINHO DOS SANTOS CARDOSO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0UZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que DEIVIDS BENTO DE OLIVEIRA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que DENISE MACHADO LEAL participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU90UH9 

 

 

 

 

 

Certificamos que DENISE NOGUEIRA LIMA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1BMU0 

 

 

 

 

 

Certificamos que DIANA PAOLA GUTIERREZ DIAZ DE AZEVEDO participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM0MZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que DIEGO SATURNINO CORREA VAZ participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1MU 

 

 

 

 

 

Certificamos que DIEGO TERRA BORGES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM01Z0 

 

 

 

 

 

Certificamos que EDILSON GONÇALVES DE AGUIAIS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19PRB 

 

 

 

 

 

Certificamos que EDSON LUIS DA SILVA SARDINHA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR00 

 

 

 

 

 

Certificamos que EDUARDA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPRZ0 

 

 

 

 

 

Certificamos que EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP1B0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ELEM KAREM FILGUEIRA DA CUNHA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RH00 

 

 

 

 

 

Certificamos que EMILLY ARATAQUE GOMES LOMAZZI participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RR1M 

 

 

 

 

 

Certificamos que FABIANY TELES MENEZES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR1B 

 

 

 

 

 

Certificamos que FELIPE BRANCO ALVES PEREIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDA CHAVES PRATA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU990HU 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDA TEODORO DA CUNHA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU910UH 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDO LOPES DOS ANJOS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM00ZZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNÃO MUNDIM VELOSO LEIN participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1U9P9 

 

 

 

 

 

Certificamos que FLADERY KAUAN participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HMPM 

 

 

 

 

 

Certificamos que FLÁVIA CÂNDIDO COSTA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0H19 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL DUARTE PIRES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU99ZPR 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL FELLIPE FÉLIX LIMA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL FLECK MOREIRA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RH1U 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL FREIRE DE ALMEIDA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0M1M 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL REIS DE OLIVEIRA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL WAGNER TREVIZANO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HU1H 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELA PIRES SOARES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMU1B9 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELA PIRES SOARES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RPB0 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELA SOUSA ALVES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM090R 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELA YUMI GERVÁSIO TANO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP099 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELLA FRANCO CUNHA TAVARES CASTRO
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU10BB1 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELLA OLIVEIRA SOUZA MUSTAFÁ participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HBB0 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELLA SANTOS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que GECIRLANE MORAES SANTOS LEITE participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPRU1 

 

 

 

 

 

Certificamos que GEOVANA GABRIELA PAIVA VIEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPM1Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que GEOVANA OLIVEIRA DE ARAÚJO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que GEOVANA OLIVEIRA DE ARAÚJO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA COSTA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM100 

 

 

 

 

 

Certificamos que GEOVANNA SOUSA DE AGUIAR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPHP0 

 

 

 

 

 

Certificamos que GEYCIANNE DOS SANTOS PEREIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPPP1 

 

 

 

 

 

Certificamos que GILBERTO PEREIRA BORGES JÚNIOR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que GILMARA KELLEN MACEDO SANTOS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU11MPZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que GIOVANNA BARBOSA MELO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1ZR 

 

 

 

 

 

Certificamos que GRACYELLE KATHENER ALVES EOSA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMUM9U 

 

 

 

 

 

Certificamos que GRAZZIELLY HAWANY participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HBHM 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUILHERME ARAUJO SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMHP9 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUILHERME MAGALHAES MESQUITA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZ01P 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUILHERME MARTINS PAIVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM09R 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUILHERME PAULINO ABRÃO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0Z0B 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUILHERME PEREIRA MARQUES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMBZ9 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUSTAVO ALVES KRAMER VICENTINI participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1PR 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUSTAVO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0ZP 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUSTAVO JAYME AVILLA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19P09 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUSTAVO JOSÉ CABRAL DE CARVALHO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU909U0 

 

 

 

 

 

Certificamos que HAVA SCARTEZINI CAMARGOS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR9Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que IAGO CASTRO DE MORAIS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1100B 

 

 

 

 

 

Certificamos que IDYLLA PRISCYLLA RODRIGUES RIBEIRO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU909BU 

 

 

 

 

 

Certificamos que ILANNY JOVENI MARTINS GUIMARÃES participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que INÊS ALVES SILVA participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP01R 

 

 

 

 

 

Certificamos que IRES BRITO OLIVEIRA NUNES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELA MASCARENHAS ROCHA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9H0H0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELA SIMÕES BENTO DE SOUSA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19B0U 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA CASER participou do Evento "Sonhos em Tempos de
Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e Possibilidades
de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a temática de Saúde
Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do Consumidor, e o terceiro
painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito Empresarial. Realizado em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-
play combinada com youtube. Na data de 02 de junho de 2020 com início às
18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPH9B 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA DA SILVA OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0UUM 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA DA SILVA OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU10MH0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA GONDIM DA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0UBH 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA PEREIRA DA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP919 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA PORTES PRESSER participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9PPPH 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA VALVERDE DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM09RR 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISADORA APARECIDA BITTENCOURT DE SOUSA
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUUZPZ9 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1UZMB 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISADORA PAIVA CARNEIRO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HHBP 

 

 

 

 

 

Certificamos que IVANA CORRÊA SASSE participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que IVANALDO COSTA SANTOS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1BH 

 

 

 

 

 

Certificamos que IZABELLA ARAÚJO MAGALHÃES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPRM9 

 

 

 

 

 

Certificamos que IZADORA ALVES DA SILVA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RU91 

 

 

 

 

 

Certificamos que JACKELINE FREITAS MARINHO NASCIMENTO participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19ZPB 

 

 

 

 

 

Certificamos que JACKELLINE PEREIRA COSTA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JAINE KELLE PIRES ALVES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JAQUELINE SILVA LIMA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU99RMZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que JEFERSON LISBOA ALVES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZ00P 

 

 

 

 

 

Certificamos que JEFERSON VITORIO RODRIGUES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP99R 

 

 

 

 

 

Certificamos que JEFFERSON RODRIGUES VIEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM9R0 

 

 

 

 

 

Certificamos que JESSIKA CLEMENTINO NASCIMENTO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JESSIKA EMILLY BARBOSA DE SENA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RMBR 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÉSSYKA ALVES CARVALHO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU00PR 

 

 

 

 

 

Certificamos que JHENIFFER DA SILVA MARTINS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JHENNIFER ALICE HONÓRIO GUIMARÃES participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMU9BU 

 

 

 

 

 

Certificamos que JHULYANA ALVES DUARTE participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPBR0 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO ANTÔNIO MENDANHA NETO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO AUGUSTO BORGES MAHNIC participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HR0M 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO BASTOS TONET participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0BU 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO BASTOS TONET participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP99U 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO RODRIGUES CINTRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PRH919B 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO VICTOR PERILLO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMBUZ0 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO VICTOR SILVEIRA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMBRB9 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO VITHOR GALDINO BITENCOURT participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0P19 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOHNATHA FELYPE MELO BANDEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0M9 

 

 

 

 

 

Certificamos que JONAS DAVI CAETANO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HBZM 

 

 

 

 

 

Certificamos que JORDANA CAROLINE DE MORAES MATOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JORDANA RAMOS participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPU0M 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOSÉ AUGUSTO LIMA DE MOURA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9H91P 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÚLIA BRAZ DE LIMA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP000 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÚLIA GONÇALVES RIBEIRO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU99Z01 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÚLIA LIMA FANTONI DE PÁDUA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM010B 

 

 

 

 

 

Certificamos que JULIA SOUSA CAMPOS DA SILVEIRA SANTOS participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMZ01 

 

 

 

 

 

Certificamos que JULIANA BARROSO DE ARAUJO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JULIANA DE CARVALHO MIRANDA MARQUES participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que JÚLIO CÉSAR ROCHA MORAIS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1MMRB 

 

 

 

 

 

Certificamos que JULLIANA FERREIRA VIANA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HHUR 

 

 

 

 

 

Certificamos que JULYA SANTOS CIPRIANO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que KAMYLA MARTINS SOUZA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que KARINE FRANÇA DA SILVA PAXECO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU99HUU 

 

 

 

 

 

Certificamos que KARINE SOUZA SANTOS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RP1M 

 

 

 

 

 

Certificamos que KARINNE PEREIRA AMORIM participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1HB 

 

 

 

 

 

Certificamos que KAROLYNE STEPHANE RAMOS DE SOUSA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que KÁSSIA DÉBORAH PEREIRA FLORÊNCIO ALMEIDA
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM09M 

 

 

 

 

 

Certificamos que KELLEN CRISTINA SOUZA LIMA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMBB00 

 

 

 

 

 

Certificamos que KELLY CRISTYNE RODRIGUES SIQUEIRA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM10H 

 

 

 

 

 

Certificamos que KELSTO MARQUES DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RHB9 

 

 

 

 

 

Certificamos que KENY RENATO participou do Evento "Sonhos em Tempos de
Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e Possibilidades
de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a temática de Saúde
Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do Consumidor, e o terceiro
painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito Empresarial. Realizado em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-
play combinada com youtube. Na data de 02 de junho de 2020 com início às
18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0BP 

 

 

 

 

 

Certificamos que KESLEY DANIEL RODRIGUES FARIA DE OLIVEIRA
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1RR 

 

 

 

 

 

Certificamos que KETRIM LORRANE DE ARAUJO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que KLÍCYA BEATRIZ PIRES DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0UH 

 

 

 

 

 

Certificamos que KLÍCYA BEATRIZ PIRES DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RMPU 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAÍNE LOUISE CARVALHO DE ALMEIDA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU90Z1H 

 

 

 

 

 

Certificamos que LARISSA DIOVANA PENA CRUZ participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1901H 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAURA PIRES FERREIRA DE SOUZA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU190BB 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAURA PIRES FERREIRA DE SOUZA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0H0 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAURA RIBEIRO BARBOSA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9PH9R 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAYDIANE FARIA DE ASSUNÇÃO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU0MBH 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAYZA GRAZIELLE FERREIRA DA SILVA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM9BRZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que LEONARDO COSTA PARREIRA FILHO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que LETÍCIA CAMARGO DE GODOI participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM09UH 

 

 

 

 

 

Certificamos que LETÍCIA TEIXEIRA DOS SANTOS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR1H 

 

 

 

 

 

Certificamos que LORENA LIMA GOMES participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que LUAN MACIEL PEREIRA ARAÚJO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9P9BB 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUANA ALVES VIALI SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9090R 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUANA ELIAS DE MELO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RM10 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUANA KAREN GOMES SILVA SOARES participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1B9RZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUANNA DE FREITAS BESSA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS BRAZ DE OLIVEIRA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM9ZZR 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS CAMELO SILVA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0UUP 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS CAMELO SILVA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1UPZ1 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS FELIPE SOUSA LIMA TORRES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMBB1Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUBM1R0 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS SILVERIO PARREIRA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU0PH1 

 

 

 

 

 

Certificamos que LÚCIO MARCOS GRANADO JÚNIOR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1M9 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCYNARA GABRYELLY DE ABREU GONÇALVES
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que LUDIMILLA AFONSO CORREIA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPP00 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUIGHY VITOR GOMES DA SILVA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPPR1 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUISA COSTA SANTIAGO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que LUIZ FERNANDO GUIMARÃES ALBERNAZ participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZMH9 

 

 

 

 

 

Certificamos que MÁRCIA EDUARDA PIRES FERNANDES participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZZ91 

 

 

 

 

 

Certificamos que MÁRCIA LAVYNIA ANUNCIAÇÃO RUFINO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que MÁRCIA SANTOS participou do Evento "Sonhos em Tempos de
Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e Possibilidades
de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a temática de Saúde
Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do Consumidor, e o terceiro
painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito Empresarial. Realizado em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-
play combinada com youtube. Na data de 02 de junho de 2020 com início às
18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0UBM 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES FERREIRA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMH100 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARCOS HENRIQUE FRANCO BARBOSA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que MARGARIDA VITÓRIA SANTANA DE SOUZA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0BB 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA ALICE DE SÁ COSTA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA ALICE SPINELLI LIMA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9PMZM 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA CLARA DE PAULA FREITAS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMBM9 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA MORAIS DE PAULA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0PM 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA FERNANDA MACHADO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU99RPR 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA JÚLIA FIORINI CRUZ participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPZR1 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA JÚLIA FIORINI CRUZ participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU90UH0 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA JÚLIA MARIANO DA COSTA MENDES CASTRO
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPZ99 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA LUÍSA ROSA SILVA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA TEREZA GOGA ALVES PRESA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HRB0 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIANA BARRETO DE AVELLAR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1UMP0 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIANA GOMES VALENTE participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU0HPP 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIANA MARTINS DO CARMO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM191 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARILIA DE OLIVEIRA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPZU9 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARÍLIA FERREIRA DINIZ COSTA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HRR0 

 

 

 

 

 

Certificamos que MATEUS HENRIQUE FRAGA FARIA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU99PPP 

 

 

 

 

 

Certificamos que MATHEUS ARAÚJO CASTIEL participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMRP1H 

 

 

 

 

 

Certificamos que MATHEUS CORREIA CAETANO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HBBP 

 

 

 

 

 

Certificamos que MAYNARA MACHADO BARROS DOS SANTOS participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0ZZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que MAYNARA MACHADO BARROS DOS SANTOS participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1R01M 

 

 

 

 

 

Certificamos que MAYNE RODRIGUES RAMOS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM0HB 

 

 

 

 

 

Certificamos que MICHELLY PURIFICAÇÃO BARBOSA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1PH91 

 

 

 

 

 

Certificamos que MICHELLY RODRIGUES LEÃO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que MIGUEL HENRIQUE CRUZ DE SANTANA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPPZ1 

 

 

 

 

 

Certificamos que MIRIÃ BRAGA BARBOSA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HHB9 

 

 

 

 

 

Certificamos que MYLENE LEOPOLDINO FELISBERTO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMBP1P 

 

 

 

 

 

Certificamos que MYRIELLEN RODRIGUES BORGES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZ0HH 

 

 

 

 

 

Certificamos que NAIANE ALMEIDA DE JESUS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU91PZH 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATACHA RODRIGUES DE CARVALHO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9R1PP 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATALIA FILGUEIRA SANTANA DE OLIVEIRA participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HHR0 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHÁLIA ALVES MACEDO PIRES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZ99B 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHALIA DE SOUSA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMBM0 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHÁLIA FERNANDA AMARAL BERNARDES participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMP0M 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHALIA MARQUES FERREIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU10U01 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHALYA DORNELA AGUIAR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1ZPUH 

 

 

 

 

 

Certificamos que NÉLITON GOMES AZEVEDO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1U1R1 

 

 

 

 

 

Certificamos que NICOLE ASSUNÇÃO LELES MENDES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMB199 

 

 

 

 

 

Certificamos que NORMA ANA ALVES ALMEIDA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que NUBIA ALVES DE OLIVEIRA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMM0P 

 

 

 

 

 

Certificamos que PABLINY DE OLIVEIRA MATIAS participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1ZB 

 

 

 

 

 

Certificamos que PABLÍNY VIEIRA NOGUEIRA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que PÂMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1U100 

 

 

 

 

 

Certificamos que PÂMELA GONÇALVES CARVALHO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HHR9 

 

 

 

 

 

Certificamos que PAULO RICARDO ANDRADE BITTENCOURT participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM01BP 

 

 

 

 

 

Certificamos que PEDRO HENRIQUE COSTA FRANÇA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMR9R 

 

 

 

 

 

Certificamos que PEDRO SOARES LOBO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RU0P 

 

 

 

 

 

Certificamos que POLIANA MORAES MINOZZO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1U101 

 

 

 

 

 

Certificamos que PRISCILA RODRIGUES ALENCAR participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que RAFAEL DE OLIVEIRA ALMEIDA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que RAFAEL HENRIQUE DA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RUH9 

 

 

 

 

 

Certificamos que RAFAELA BARROS DA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM9HU 

 

 

 

 

 

Certificamos que RAPHAELLA APARECIDA MARCIANO DE OLIVEIRA
participou do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos
e Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU0B0B 

 

 

 

 

 

Certificamos que RAQUEL ALVES CORREIA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPB0P 

 

 

 

 

 

Certificamos que REGINALDO JÚLIO TEIXEIRA FILHO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU999P1 

 

 

 

 

 

Certificamos que REGYNNA KAREN MONÇÃO CERQUEIRA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0HR 

 

 

 

 

 

Certificamos que RENATA VITÓRIA RIBEIRO PINHEIRO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU0BBU 

 

 

 

 

 

Certificamos que RICHARD JOHNNY RAMOS DOS SANTOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZBP9 

 

 

 

 

 

Certificamos que RODOLFO SANTOS DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU10MZ0 

 

 

 

 

 

Certificamos que ROMÁRIO GARCIA SILVA TELES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0UZR 

 

 

 

 

 

Certificamos que ROMÁRIO GARCIA SILVA TELES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU10M0M 

 

 

 

 

 

Certificamos que ROMERIO GARCIA SILVA TELES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU10MHR 

 

 

 

 

 

Certificamos que ROMERIO GARCIA SILVA TELES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0UPB 

 

 

 

 

 

Certificamos que ROMÉRIO GARCIA SILVA TELES participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que ROMERO PEDROSA CAVALCANTI SEGUNDO participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU11U91 

 

 

 

 

 

Certificamos que RONALDO MACENA participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMM1ZM 

 

 

 

 

 

Certificamos que RONALDO MACENA participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUU0Z9R 

 

 

 

 

 

Certificamos que RUNA RIBEIRO FERRAZZA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HH1M 

 

 

 

 

 

Certificamos que SABLYNE DA SILVA CUNHA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19MRH 

 

 

 

 

 

Certificamos que SABRINA LOPES DOS SANTOS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que SAIMON RIBEIRO DE SÁ participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que SARAH VITÓRIA DE OLIVEIRA BERNARDES participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMMP1P 

 

 

 

 

 

Certificamos que SCHEILLA MARIA BORGES TEODORO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMRMP0 

 

 

 

 

 

Certificamos que SHAMARA STHEFFANY COSTA SANTOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP01M 

 

 

 

 

 

Certificamos que SHEILA CRISTINA DO PRADO RIBEIRO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1RPMZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que SHOITI NOUCHI YABUMOTO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0MU9 

 

 

 

 

 

Certificamos que SIDNÉIA DOS SANTOS SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0B9P 

 

 

 

 

 

Certificamos que SIDNÉIA DOS SANTOS SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPH09 

 

 

 

 

 

Certificamos que SOPHIA MARQUES participou do Evento "Sonhos em Tempos
de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1H9RH 

 

 

 

 

 

Certificamos que SOPHIA MARQUES MACHADO E SILVA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19HZH 

 

 

 

 

 

Certificamos que SORAYA FERREIRA DA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU19HPZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que SORAYA FERREIRA DA SILVA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR9H 

 

 

 

 

 

Certificamos que STEPHANY ALVES DA COSTA participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0P10 

 

 

 

 

 

Certificamos que STHER WANDER PEREIRA DE SOUZA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR1M 

 

 

 

 

 

Certificamos que TACIANE SOARES MELO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9RUR1 

 

 

 

 

 

Certificamos que TATIANY RODRIGUES CAMARGO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9HBM9 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAINARA RIBEIRO DE OLIVEIRA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1PMUB 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAISY GABRIELLY LOPES DE ALENCAR participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que THAMIRIS CAIRES NASCIMENTO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU91MHU 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAYANE CRISTINA TAVARES DA SILVA participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9H1Z9 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAYNARA NOGUEIRA FONSECA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1H9P9 

 

 

 

 

 

Certificamos que THIAGO MOREIRA SANTOS participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0911 

 

 

 

 

 

Certificamos que TIAGO FARIA FLEURY participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP0MP 

 

 

 

 

 

Certificamos que TIAGO PEREIRA DA SILVA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM099M 

 

 

 

 

 

Certificamos que VALTIR MARIA VIEIRA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM09BU 

 

 

 

 

 

Certificamos que VALTIR MARIA VIEIRA participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1UR9H 

 

 

 

 

 

Certificamos que VICTORIA BUENO ABRAO participou do Evento "Sonhos em
Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1U909 

 

 

 

 

 

Certificamos que VICTORIA DIAS participou do Evento "Sonhos em Tempos de
Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e Possibilidades
de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a temática de Saúde
Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do Consumidor, e o terceiro
painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito Empresarial. Realizado em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-
play combinada com youtube. Na data de 02 de junho de 2020 com início às
18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPP9M 

 

 

 

 

 

Certificamos que VICTORIA DIAS participou do Evento "Sonhos em Tempos de
Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e Possibilidades
de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a temática de Saúde
Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do Consumidor, e o terceiro
painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito Empresarial. Realizado em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-
play combinada com youtube. Na data de 02 de junho de 2020 com início às
18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPH0P 

 

 

 

 

 

Certificamos que VICTORIA DIAS participou do Evento "Sonhos em Tempos de
Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e Possibilidades
de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a temática de Saúde
Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do Consumidor, e o terceiro
painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito Empresarial. Realizado em
formato digital, com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-
play combinada com youtube. Na data de 02 de junho de 2020 com início às
18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM0PRP 

 

 

 

 

 

Certificamos que VINÍCIUS BORGES DORNELES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPR9M 

 

 

 

 

 

Certificamos que VINICIUS FERREIRA MACEDO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU9ZBUZ 

 

 

 

 

 

Certificamos que VINICIUS GUILHERME FRANCO DE OLIVEIRA participou
do Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e
Econômicos da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis,
sendo o primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico
e Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1HUUU 

 

 

 

 

 

Certificamos que VINICIUS MOREIRA DA SILVA TORRES participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que VINICIUS OLIVEIRA RAMOS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PU1H0B0 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITOR MARIANI TAVARES MACHADO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMBHR1 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITÓRIA CARDOSO PINHEIRO participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMRM9Z 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITORIA VALENÇA MENEZES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUM19MB 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITÓRIA VALENTE SANTOS participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMBZU9 

 

 

 

 

 

Certificamos que WALAN BRENO MIRANDA DOS SANTOS participou do
Evento "Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos
da Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o
primeiro com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e
Direito do Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e
Direito Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao
vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na
data de 02 de junho de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga
horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que WALMERICE PEREIRA PERES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



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

 

 

 

 

 

Certificamos que WALMERICE PEREIRA PERES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMPZ0U 

 

 

 

 

 

Certificamos que WALMERICE PEREIRA PERES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMP001 

 

 

 

 

 

Certificamos que WALMERICE PEREIRA PERES participou do Evento "Sonhos
em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da Pandemia e
Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro com a
temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZ1BB 

 

 

 

 

 

Certificamos que YORRANA KAREN AFONSO DE SOUZA participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: PUMZMP1 

 

 

 

 

 

Certificamos que YSADORA CASSIA DE LIMA AZEVEDO participou do Evento
"Sonhos em Tempos de Crise: Efeitos Psicológicos, Jurídicos e Econômicos da
Pandemia e Possibilidades de Recuperação" divido em 3 painéis, sendo o primeiro
com a temática de Saúde Mental, o segundo sobre Direito Médico e Direito do
Consumidor, e o terceiro painel sobre Economia, Empreendedorismo e Direito
Empresarial. Realizado em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com youtube. Na data de 02 de junho
de 2020 com início às 18h40min e término às 22h00, com carga horária de 04 horas.


