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Certificamos que ADEMAR DUARTE FRAGA participou da organização do evento
"Novas Leis, Novos Estudos" da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito (LAAD)
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), evento o qual foi dividido

em três painéis de discussão, sendo o primeiro sobre a Lei n. 14.133/21, o segundo
painel sobre a Emenda Constitucional n. 103/19 e o terceiro painel sobre a Lei n.

13.709/18, todos realizados em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com Youtube, no dia 29 de abril de 2021,

com carga horária de 5 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U100RMZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDRESSA MONTEIRO FERNANDES participou da
organização do evento "Novas Leis, Novos Estudos" da Liga Acadêmica de

Acessibilidade ao Direito (LAAD) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC
Goiás), evento o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro sobre

a Lei n. 14.133/21, o segundo painel sobre a Emenda Constitucional n. 103/19 e o
terceiro painel sobre a Lei n. 13.709/18, todos realizados em formato digital, com
exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com

Youtube, no dia 29 de abril de 2021, com carga horária de 5 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U100R1Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que BEATRIZ CRISTINA DA SILVA participou da organização do
evento "Novas Leis, Novos Estudos" da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito
(LAAD) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), evento o qual foi

dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro sobre a Lei n. 14.133/21, o
segundo painel sobre a Emenda Constitucional n. 103/19 e o terceiro painel sobre a Lei
n. 13.709/18, todos realizados em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com Youtube, no dia 29 de abril de 2021,

com carga horária de 5 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U100R9R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES participou da
organização do evento "Novas Leis, Novos Estudos" da Liga Acadêmica de

Acessibilidade ao Direito (LAAD) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC
Goiás), evento o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro sobre

a Lei n. 14.133/21, o segundo painel sobre a Emenda Constitucional n. 103/19 e o
terceiro painel sobre a Lei n. 13.709/18, todos realizados em formato digital, com
exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com

Youtube, no dia 29 de abril de 2021, com carga horária de 5 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U100RB9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MAISA DIOGO DE ALMEIDA participou da organização do
evento "Novas Leis, Novos Estudos" da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito
(LAAD) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), evento o qual foi

dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro sobre a Lei n. 14.133/21, o
segundo painel sobre a Emenda Constitucional n. 103/19 e o terceiro painel sobre a Lei
n. 13.709/18, todos realizados em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com Youtube, no dia 29 de abril de 2021,

com carga horária de 5 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U100R9Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA GARRIDO MARQUEZ MACHADO
VERAS participou da organização do evento "Novas Leis, Novos Estudos" da Liga

Acadêmica de Acessibilidade ao Direito (LAAD) da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC Goiás), evento o qual foi dividido em três painéis de discussão, sendo o
primeiro sobre a Lei n. 14.133/21, o segundo painel sobre a Emenda Constitucional n.

103/19 e o terceiro painel sobre a Lei n. 13.709/18, todos realizados em formato digital,
com exposição ao vivo remotamente através da plataforma doity-play combinada com

Youtube, no dia 29 de abril de 2021, com carga horária de 5 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U100RBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIALUIZA FERREIRA LIMA participou da organização do
evento "Novas Leis, Novos Estudos" da Liga Acadêmica de Acessibilidade ao Direito
(LAAD) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), evento o qual foi

dividido em três painéis de discussão, sendo o primeiro sobre a Lei n. 14.133/21, o
segundo painel sobre a Emenda Constitucional n. 103/19 e o terceiro painel sobre a Lei
n. 13.709/18, todos realizados em formato digital, com exposição ao vivo remotamente
através da plataforma doity-play combinada com Youtube, no dia 29 de abril de 2021,

com carga horária de 5 horas.
 


