
Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HHH01 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ADELSON PEREIRA DE SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUZ9HZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ADRIANA LIMA FAQUINELI participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALECSANDRA CAMARGO DIGUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109ZB0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALECSIA CAMARGO DIGUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10UZHM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM11UUM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALESSANDRO COELHO ABREU LIMA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HZP00 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ALLANA DE ABREU LIMA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10H0U9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA ALVARES RODRIGUES participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HB9MH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA CARVALHO DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZPP9M 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA FRANCO CASCÃO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101B90 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA MANHATHAN CASTRO DE DEUS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBR0R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA RODRIGUES MENDONÇA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10PHZH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que AMANDA SOUSA LEMOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZBU1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CAROLINA ALVES BARBOZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB0HH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CAROLINA FLORINDO CASTELO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZPP1B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CAROLINA PEREIRA ROCHA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10UZM0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CAROLINE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA CLAUDIA PEREIRA ROSA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109RHZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA GABRIELLE SOUZA COSTA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MHP11 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA JULIA ALVES BARBOSA LAMOUNIER participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBHBM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA JÚLIA ALVES LEÃO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZUUB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA LUISA BRANDÃO SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1PR1BH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA VICTÓRIA SABINO SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM11UU1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANA VITÓRIA FARIA MARTINS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM11ZHM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDRÉ FELIPE MASSON DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1B9PHP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDRESSA MONTEIRO FERNANDES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101BMU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDREZA GABRIELLY CUSTÓDIO FERREIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RRBZB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANDRIELY GODOI VIEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANELISE GRACIOTTE FLEURY TEIXEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10BZUR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANNA KHAROLLINNY DE MELO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101PUH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANNA LUÍSA LOURENÇO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MHZ09 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ANNA VITÓRIA CARDOSO DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10ZZHP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ARAMIS MARTINS DA SILVA NETO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM111MZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ARTHUR VIEIRA SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HHHMZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que AYALLA RICHELLY RODRIGUES VIEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUZ1UH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que BIANCA MUNIZ FERREIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MZZZM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNNA YOHANA MUNIZ ESTEVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109BUP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNNO UYNTER DE AZEVEDO CARTAXO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109B0U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que BRUNO HENRIQUE BORGES DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MBPM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAIO MONTEIRO MACHADO OSÓRIO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZPPZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAIO PEIXOTO OLIVEIRA AVELAR participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1H19PB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAMILA LIMA CORDEIRO participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CARLOS EDUARDO DE SOUZA MATIAS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MZ9Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAROLINE FLEURY DE CARVALHO CARNEIRO participou
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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10MPRH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CAROLINNA ANTUNES BARBOSA AMATO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HBR9Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CECÍLIA SOBRAL ALVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CLEYTON JOSÉ DE CARVALHO NEVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1UU9H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CYNTHIA DIAS DE CASTRO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MPPB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que CYNTIA MORAIS DE SÁ participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MUHM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DANIEL FOLTRAN DE ALMEIDA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZPP0R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DAVI DA CUNHA MATOS E SILVA BERBERIAN participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RP1BH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DAYANE FERNANDES PATRÍCIO participou 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 painel 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 3 horas.

 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DENISE MACHADO LEAL participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HPUBH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DENISE NOGUEIRA LIMA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10R0BH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DEUZELINA FRANCISCA DOS SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZU1U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DIEGO HENRIQUE CINTRA MOTA participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DIÓGENES WALACE DE CARVALHO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RUR00 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DIOGO FERNANDES NEVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZP011 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que DRIELLY GOMES COSTA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9UPRH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EDSON LUÍS DA SILVA SARDINHA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R0UPB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10RBM0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EDUARDO ALENCASTRO VEIGA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZP010 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ELAYNE MAIELE ALMEIDA ALVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10U0MU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ELLEN PRAXEDES DE SOUSA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101ZM0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EMANOELLE OZANO DA SILVA SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R0B1H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EMANUEL RIBEIRO MOREIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1PR11P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EMANUELLE PEREIRA MACHADO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9P0ZP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EMILLY ARATAQUE GOMES LOMAZZI participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZZ10 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ENZO FRANCISCO TORRECILHA QUEIROZ participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HU1U9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ENZO KRISTO RIBEIRO RODRIGUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1P0PP9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ÉRIKA PEREIRA LAVAL participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101MRM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ESTER WALCACER CHAVEIRO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZP0M1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ESTHER DE OLIVEIRA COSTA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10RBZM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que EVELYN MENDES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUZH0Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FABIANA NUNES DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1PRMHZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FABRICIA CASTRO GUIMARAES participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1BP0RR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FABRICIA MARTINS FREIRE participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1019HR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FABRICIO RODY COSTA JUNIOR participou 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 painel 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 3 horas.

 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDA ALVES PERES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10M0UZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDA DE OLIVEIRA DAMASCENO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10HZ00 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDA FICH DOS SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUZP19 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDA LIMA DOS SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9R1Z9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FERNANDA SALES FRANÇA DE FARIAS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10ZBHH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que FRANKLYN MILTON PEREIRA SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZH0PM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL ALVES INÁCIO DOS REIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUZB1B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL AUGUSTO RIBEIRO REIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10M1Z9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL JENSEN WITICOVSKI participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RMRPR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL MEDEIROS ROCHA RODOVALHO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZH00R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL MENDONÇA OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1M1ZB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL NUNES MAGALHÃES participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101PUP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIEL TEIXEIRA BORGES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MHZUP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELA FONSECA DE RESENDE DAMASCENO participou
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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM901M9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELA PIRES SOARES CIRQUEIRA DE OLIVEIRA
participou 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 painel
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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1BUU1R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELA SOUZA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1H1BUU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELE LUIZA FERREIRA DA CRUZ participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9Z9Z1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELLY SANTOS SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9PUR1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GABRIELLY VILENO DE FREITAS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MUMH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GEANDRA FERREIRA RODRIGUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB00U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GECIRLANE MORAES SANTOS LEITE participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBPZP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GEOVANA XAVIER DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMU10PM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GEOVANNA BARBOSA DE ALMEIDA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM91ZBB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GIOVANNA GUIMARÃES SOBRIM participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9BRMM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GIOVANNA MARQUES BERNARDES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RPURP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GIOVANNA SARAH COSTA NICOLAU participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB0UU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GRAZZIELLY HAWANY ALVES VALADAO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB0BH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUILHERME ARAÚJO SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZH0H9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUILHERME MOURA DE MELO CAMPOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUPM9B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUSTAVO BORGES LEITE DE ARAUJO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HPHRR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que GUSTAVO HENRIQUE GOMES ALVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que HABIA SAMPAIO ASSIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10B91B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que HEITOR JOSÉ HORBILON DE REZENDE participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HPHUR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que HELLEN VITORIA SANTANA NEVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHR9B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que HÉRIKA BERTIM DE PAIVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHR1P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que HÉWERTHON RAMOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZ90U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que IAGO CASTRO DE MORAIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHRM0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que IGOR GUIMARÃES ROCHA participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que IGOR LOPES FERREIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10MBH0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ILANNY JOVENI MARTINS GUIMARÃES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHRP1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABEL FIGUEIREDO DE CARVALHO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBRZ0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELA BORGES DE SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHR0U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELA COSTA MASCARENHAS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9MBZ9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELA SOARES BENTO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1H9HUU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA DUARTE CARVALHO CZERVIEC participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB0U0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA LEÃO SILVA MELO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM11R9M 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISABELLA SANTOS SOARES participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ISADORA APARECIDA BITTENCOURT DE SOUSA participou
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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHR0H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que IZABELLA MOREIRA DUARTE participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB099 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que IZADORA MORAES ASSUMPÇÃO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MPBZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JADE ADRIELLY LEDRA DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9MUH1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JAKELINE FERNANDES DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101MBZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JALES DIAS CAMPOS FILHO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHRH1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JEOVAINE LUIZ BAILONA FILHO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109Z90 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JESSÉ BATISTA CABRAL participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUZ1RP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÉSSYKA ALVES CARVALHO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10H9ZR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JHESSICA MEDEIROS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RRRU9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO BASTOS TONET participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1B990R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO CHIOGNA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MU0P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO PEDRO PACHECO MOHN participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HHR0R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOÃO VITOR JORGE DE SOUSA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HRMZ9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOAO VITOR RAMOS SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9919R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOICILANY MELO BARROS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHH9Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JORDANA MARQUES ALVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10990M 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOSÉ ROBERTO PORFÍRIO JÚNIOR participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZ91P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JOSIANE NASCIMENTO DE MORAIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9111U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÚLIA ALVES LIMA DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBRMZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÚLIA STEFANY RIBEIRO IGNACIO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHHM1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JÚLIO JACOBINA LAGO participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JULLYA VIERA DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R0001 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que JULLYANE ODA AMARAL participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM19HM1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KAMILLA SOUSA LOBO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10ZB0U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KAROLINA REIS DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZRU9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KELY CALIXTO DE FARIA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9BPHB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KELYN MARIANA ELIAS ROSA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUBHZ0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KESYA GARCIA LACERDA DE ARAUJO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10MPB9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KETELLEN DE FARIA BEZERRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM110RM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KEYLIANE DOS REIS COSTA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UB9MU0B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que KRISTYANO SANTOS DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1P0ZR0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAILLA MARIA DOS SANTOS DE JESUS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109BU9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LALINE FÉLIX SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1U1MR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LARA GABRIELLA RIBEIRO FREITAS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RHP9P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LARISSA DE OLIVEIRA BERTI participou 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 painel 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 3 horas.

 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAURA LACERDA MENDES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM19RHR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAURINDO LACERDA NETO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUUZM1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAYS VITÓRIA SILVA MAINARDI participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBH9Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LAYZA GRAZIELLE FERREIRA DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RH119 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LEONARDO COSTA PARREIRA FILHO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUU11B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LEONARDO OLIVEIRA DE CASTRO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1B00MR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LEONARDO SILVA PONTES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBR0P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LETICIA ARAUJO COSTA RIOS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMZHH09 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LETÍCIA DANTAS NORBIATO participou 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 painel 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 3 horas.

 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LETTICYA ROSS RIBEIRO MARTINS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUM90Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LIDYA ANDRADE CORREIA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109HBU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LISA COLOMBINI participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10URB1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LORENA CRISTINA DA SILVA LEÃO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R1R9P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LORENA GONÇALVES BOTELHO participou 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 painel 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 3 horas.

 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUAN KARUAY DE ANDRADE NUNES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10MZ9U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUANA EMANUELLE SOARES RODRIGUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HR9PZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUANA RODRIGUES TOMAZETT participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1BU9M9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUANA STEPHANY OLIVEIRA MAGALHAES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPUU19 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS BRAZ DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS DIVINO DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MPP1B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCAS OLIVEIRA CHAVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R0U0M 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCÉLIA MARIA ANTÔNIA DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUCYNARA GABRYELLY DE ABREU GONÇALVES
participou 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 painel
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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1PH19U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUDIMILA BARROS COSTA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1BPU9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUDMILA GABRIELA PEIXOTO VAZ participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U101101 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUDMYLLA FERREIRA MARQUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RH0MU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUIZA RODRIGUES COSTA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R9UH9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que LUZIA MESSIAS DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MHZMP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MAISA DIOGO DE ALMEIDA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MBHB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARCELLO ALEXANDRE FRANCO DE PAIVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPUUH1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARCELO LOPES LIMA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU9UR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARCO TULIO SOARES VENCIO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUBB0Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARCOS HENRIQUE FRANCO BARBOSA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1H0H1H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA FRANKLIN MOURA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1919RH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA GARRIDO MARQUEZ MACHADO
VERAS participou 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 painel
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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MHZ0H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA MORAIS DE PAULA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU99H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA EDUARDA SILVA DE AZEVEDO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU9MP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA EULÁLIA BAÚ MARTINS DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10UP1R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA ISABELLA MELO CAVALCANTE SELL participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUUM09 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIA LUIZA SELVATI PEREIRA DOS SANTOS participou
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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1BUZB9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIAH LABRUNA ZONI participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIÁH OLIVEIRA CURADO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1P0ZZ9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIALUIZA FERREIRA LIMA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1BUZZH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MARIANA LIMA FAQUINELI participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUZ9MZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MATEUS HENRIQUE FRAGA FARIA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MHP9Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MATEUS LUIZ ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA participou
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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU9P9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MATHEUS CORREIA SILVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUBBB0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MIKAELLE LAIANNE SOUZA FERREIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1ZMRU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MILLENA MARIA ARANTES DE SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB00H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MILLENA RIBEIRO ALVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1999R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MILLENY SALGADO MENDES participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10BURB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MONICA LUANA LEANDRO DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HP1B0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MONIQUE SOARES SANT’ANA participou 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 painel 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 3 horas.

 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MONISSA FERNANDES MATIAS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HZH1B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MURILLO ANTÔNIO OLIVEIRA SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RMP9P 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que MURILO SANO DE SOUSA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1BUMR0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATÁLIA ALVES DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MU9U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATÁLIA BARBOSA DE MELO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM11BBZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATÁLIA FERREIRA LOPES CIRQUEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9RPBH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATÁLIA IRAINA DOS REIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10BU9B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATALIA LOPES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10UHR9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATÁLIA PAZ DE MELO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZUMH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHALIA NABATE participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10PU9R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHALIA NOGUEIRA CARRIJO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10P1ZB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NATHALIA RAFAEL DE JESUS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBHHR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NAYARA NEVES DA CONCEIÇÃO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU90H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NAYARA RAFAEL DE JESUS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MP0UU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que NICOLE CARVALHO PEREIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10H11Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que OCTAVIO HENRIQUE MENDES SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU9H9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ODAIL GOMES DE MORAIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HU9HR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que OTÁVIO AUGUSTO COELHO BRAGA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9HZBZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PABLINY RODRIGUES BORGES participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RRUM9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PABLO AUGUSTO ARAUJO CUNHA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10MB0U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PÂMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUP1HM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PÂMELA FIALHO SANTANA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MM0B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PAULO AFONSO TELES PEIXOTO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM90MBU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PAULO OLIVEIRA DE SOUSA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU19B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PEDRO AUGUSTO CÂNDIDO DO PRADO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10P0MU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PEDRO AUGUSTO LISBOA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HZMBH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PEDRO FERREIRA NETO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MH00H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que PEDRO LUCAS BATISTA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBPHR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que POLIANA MORAES MINOZZO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U109B01 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RAFAELA DIAS MARQUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU1MU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RAFAELA SANTOS LANDIN participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9PBZZ 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RAPHAELA SILVA NOGUEIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB99R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RAQUEL ALVES CAIXETA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1H1H1H 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RHAYANE DE PAULA PEREIRA GUIMARÃES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU1BB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RICARDO DE SOUSA CARNEIRO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9UZR1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RICARDO LOURENÇO MOREIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZM09 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ROBERTA FERREIRA RIBEIRO STIPPE participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU1P9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que RODRIGO SANTOS MARINHO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZB0U 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SABRINA LEONARDO LEITE VIEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MZMB0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SABRINA MORENO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBRB1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SAMARA GONÇALVES FERREIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU10M 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SANTIAGO RODRIGUES JUSTINO participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM19M1Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SARA GUIMARÃES SOBRIM participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HHMR1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SARAH ELOÁ PADILHA BEZERRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1PB0HP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SARAH MONISE DOS SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM1MP01 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SARAH PRISCILA DE ASSIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10BUH9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SAYMON GABRIEL GOMES DE MORAIS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1B1ZM9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SECICLEIDE VITAL DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R0PMU 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SILVIA HELENA BARBOSA NUNES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPU1H1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que SIRLEIDE OLIVEIRA DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1011P0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que STÉFANE ALVES ROCHA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10BUBM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que STHÉFANNY HADA ARAUJO GUEDES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPUMU0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que TALITA MARTINS MAGALHÃES participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RHPB9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que TAMIRES MARIA DOURADO SANTOS participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPUM9R 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAIANY KAISTELLY LACERDA FERRAZ participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10UPHH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAIS CALIXTO DE ALMEIDA participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPUMM9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAÍS LORRANNY GONÇALVES RODRIGUES FERREIRA
participou 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 painel
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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1MPP0B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THALLYTA PRISCILA ANTÔNIA DE OLIVEIRA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RP19B 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THALYA SAMARA SIQUEIRA DOMINGUES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1R00RM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAMIRES MEIRELES GONÇALVES participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THÁTILLA CHAVES E SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1H0HRM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAUANY CAMARGOS GOMES participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM9RMMB 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAYNA FERREIRA CAMPOS participou 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 painel 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 3 horas.

 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMUU9BR 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAYNÁ SANTOS SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM11PZM 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que THAYNARA VITÓRIA MUNIZ DE SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1H19PP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VALÉRIA CRISTINA DA SILVA PAULO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RBPP0 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VALERIA PIRES DA COSTA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1HRM10 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VALTER PAULO MENDONÇA FILHO participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10RH1Z 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VANESSA APARECIDA FERREIRA participou 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 painel 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 3 horas.

 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VICTOR AUGUSTO SILVÉRIO PAIXÃO CASTRO participou
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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UMPUMZ1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VINICIOS PENNA participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITOR COELHO DE SOUZA participou 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 painel 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 3 horas.
 



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

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITÓRIA KAROLINE DE CARVALHO OLIVEIRA LIMA
participou 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 painel
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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RB0MH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITÓRIA RABELO CHAER BENETTI participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10P9Z1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que VITORIA SANTANA CARDOSO DE MENDONCA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1BUPRP 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que WICTAN GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U10ZBBH 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que WILDSON VIEIRA PERES participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9U1RZ0U1 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que YASMIN BISPO DA SILVA participou 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 painel 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 3 horas.
 



Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação: 9UM11HP9 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que YASMIN FUJIOKA participou 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 painel 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 3 horas.
 


