
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1RPZPU 

 

 

 

 

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que 
 

ADRIANA LIMA FAQUINELI
 

Participou das atividades de  organização e monitoramento durante as
comunicações orais (GTs), do I Simpósio de Direitos Humanos da
LAAD realizadas no dia 21 de novembro de 2019, no período matutino, no Campus V,
da PUC Goiás. Com carga horária de 06 hora(s).



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1RPZHP 

 

 

 

 

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que 
 

DENISE MACHADO LEAL
 

Participou das atividades de  organização e monitoramento durante as
comunicações orais (GTs), do I Simpósio de Direitos Humanos da
LAAD realizadas no dia 21 de novembro de 2019, no período matutino, no Campus V,
da PUC Goiás. Com carga horária de 06 hora(s).



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1RPPUP 

 

 

 

 

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que 
 

ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES
 

Participou das atividades de  organização e monitoramento durante as
comunicações orais (GTs), do I Simpósio de Direitos Humanos da
LAAD realizadas no dia 21 de novembro de 2019, no período matutino, no Campus V,
da PUC Goiás. Com carga horária de 06 hora(s).



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1RPZP1 

 

 

 

 

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que 
 

JOÃO PEDRO MORGADO ELIAS
 

Participou das atividades de  organização e monitoramento durante as
comunicações orais (GTs), do I Simpósio de Direitos Humanos da
LAAD realizadas no dia 21 de novembro de 2019, no período matutino, no Campus V,
da PUC Goiás. Com carga horária de 06 hora(s).



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1RPZ01 

 

 

 

 

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que 
 

JORDANNA OLIVEIRA
 

Participou das atividades de  organização e monitoramento durante as
comunicações orais (GTs), do I Simpósio de Direitos Humanos da
LAAD realizadas no dia 21 de novembro de 2019, no período matutino, no Campus V,
da PUC Goiás. Com carga horária de 06 hora(s).



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1RPZ00 

 

 

 

 

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que 
 

LUDIMILLA PEREIRA LEAL
 

Participou das atividades de  organização e monitoramento durante as
comunicações orais (GTs), do I Simpósio de Direitos Humanos da
LAAD realizadas no dia 21 de novembro de 2019, no período matutino, no Campus V,
da PUC Goiás. Com carga horária de 06 hora(s).



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: Z1RPZP0 

 

 

 

 

 

A Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito certifica que 
 

MARIA EDUARDA MORAIS DE PAULA
 

Participou das atividades de  organização e monitoramento durante as
comunicações orais (GTs), do I Simpósio de Direitos Humanos da
LAAD realizadas no dia 21 de novembro de 2019, no período matutino, no Campus V,
da PUC Goiás. Com carga horária de 06 hora(s).


