
 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ADRIANA PERIERIA SANCHE 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00491 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ALESSANDRA COSTA DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00492 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ALINE DOS SANTOS FERNANDES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00493 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ALYNE BORGES RODRIGUES DE MORAIS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00494 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

AMANDA CRISTINA QUERIOZ MOREIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00798 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

AMANDA EMANUELA CARVALHO NEVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00495 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

AMANDA FERANDES CALAZANS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00496 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00497 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANA BEATRIZ REIS DA CONCEIÇÃO 

AMORIM 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00498 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANA KAROLINE DE SOUZA BATISTA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00499 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANAYÊ HOSANA APOLINÁRIO RODRIGUES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00500 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDEA ANTONIA DE JSEUS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00501 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDREA ANTONIA DE JESUS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00827 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ÂNDREA GABRIELY ANDRADE DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00502 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDREANE CARVALHO SOUSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00799 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDRESSA MONTALVAO DE ARQUINO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00828 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDREZA AMANDA SANCHO SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00503 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDREZA AMANDA SANCHO SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00829 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANGELA RODRIGUES DE ARAUJO ALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00504 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANNA BEATRIZ SILVA BARROS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00505 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANNA CRISTINA BACELAR DE SOUSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00830 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANNA CRISTINA BACELAR DE SOUSA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00506 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANNA KÁLLITA AMORIM COSTA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00507 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANNY GABRIELLY NOQUEIRA DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00831 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BÁRBARA RAIZA DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00508 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BEATRIZ DE OLIVEIRA DANTAS DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00509 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BRENDA MARIA VICTOR DA SILVA SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00510 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BRENDA MARIA VICTOR DA SILVA SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00832 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BRENDA YASMIN RODRIGUES MANSO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00511 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BRUNA CAROLINE MATOS DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00833 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BRUNA MARQUES DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00512 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BRUNA SALERNO RAMOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00513 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CARLA BEATRIZ ALVES FERNANDES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00800 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CARLOS DANIEL SOARES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00514 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CARLOS JOSE DE SOUSA JUNIOR 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00801 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CARLOS JOSÉ DE SOUSA JUNIOR 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00515 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CARMEM DE MORAIS MIRANDA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00834 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CINTHYA THATIANA DE FARIAS DE 

MORAIS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00835 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CLEIDIANE MARQUES LOURENÇO ALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00516 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CLEMILDA ALVES DE JESUS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00517 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CRISLLAINY SABRINA DE MAGALHÃES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00518 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CRISTIANE ALVES DE SOUSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00519 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DAIANE REIS BARBOSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00802 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANIELA ALVES DE PAULA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00803 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANIELA FERNANDES DIAS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00520 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANIELLE ALVES DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00521 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANYEVANY ALVES GOMES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00804 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DARINNY RODRIGUES DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00522 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DAYANY MARQUES DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00523 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DEBORA CARNEIRO RAUBUSTT 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00524 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DÉBORA NUNES SPINATO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00525 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DEUZENI SILVA SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00836 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DHISSICA NAZARÉ MARIA DE ALMEIDA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00526 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DYOWANNA THAMARES MAIA RAMOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00527 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

EDYLLANNE DE ASSIS SOUSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00528 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ELAINE MIRANDA DE CARES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00529 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ELIZANA A OLIVEIRA DO PRADO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00530 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ELLEN LETÍCIA CARDOSO PRIETO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00531 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

EMILY BORGES G. DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00532 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ERICA DE OLIVEIRA ROCHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00533 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ÉRICA DE OLIVEIRA ROCHA DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00534 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ERIKA PEREIRA DE ARAUJO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00805 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

EUNICE ALVES DE SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00535 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

EVELLYN ESTER GOMES MACHADO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00837 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

FABIANE LUIZA BARBOSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00536 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

FABRICIO SILVA RIBEIRO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00537 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES GONÇALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00538 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

FRANCIELLE ALMEIDA DA ARAÚJO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00539 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

FRANCIELLE ALMEIDA DE ARAUJO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00806 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABIREL SOUSA LIMA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00540 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIEL CRISTIAN M. FERREIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00541 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIEL URBANO VARGAS DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00807 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIELA FLAUZINA DE OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00542 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIELLA SILVA RIBEIRO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00543 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIELLY SANTOS SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00838 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRYELLA DE ASSIS LIMA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00808 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GEOVANA SOUZA DA SILVA MANSO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00809 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GESSYKA MORAES DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00544 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GEYSE KELLY CASTRO SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00545 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GISLANY ASSIS GONCALVES DE MOURA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00810 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GLAUCILENE MARTINS DE MEDEIROS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00546 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00547 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

HARYAN ALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00548 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

HELIONABIO VIANA DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00549 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

HEULLA KASSIA DIAS CAVALCANTE 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00550 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

INGRYD MILENA FERREIRA ALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00839 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ISABELA DE SOUZA FERRREIRA MARTINS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00551 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ISABELLA ARAÚJO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00552 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ISABELLA SANTOS MATOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00553 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ISADORA CRISTNA LEÃO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00554 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

IVANI APARECIDA RIBEIRO G. LIBERALI 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00555 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JEIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00556 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JENIFFER FERREIRA DA SILVA MARTINS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00840 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JESSIANE SILVA GOMES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00557 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JESSICA BARBOSA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00558 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JESSICA MARIANO MARTINS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00811 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JÉSSICA MARIANO MARTINS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00559 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JEYLAIANNY DA SILVA N. PINTO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00560 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JOAO AUGUSTO GONCALVES RODRIGUES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00841 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JOHN MICHAEL RIBEIRO DE MATOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00561 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JOHNN ROGER DE JESUS OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00562 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JORDANA MAJOR BENICIO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00842 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JORDANA POLLYANNA DA COSTA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00563 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JORDANNE CARNEIRO SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00812 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JOVANE SILVA AZEVEDO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00564 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JOVANE SILVA AZEVEDO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00813 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00565 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANA TRINDADE DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00566 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANNA EULALIO DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00567 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANNA OLIVEIRA SOUZA ARAUJO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00843 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANY BONFIM FREITAS CASTRO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00568 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JUSARIA PEREIRA DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00569 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JUSCIMARA PEREIRA DE ABREU 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00570 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KAIO DA SILVA SOARES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00571 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KANNANDA RODRIGUES CORREA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00572 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KANNANDA RODRIGUES CORREA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00844 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KARINA SOUSA ALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00573 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KARLA EDUARDA GOMES MACHADO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00574 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KAROLAYNE ALVES DE AZEVEDO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00575 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KAROLINE RAMALHO VIEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00814 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KEILA GONÇALVES MODESTO ANDRADE 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00576 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KELCIRLENY HESBER FERREIRA DA CUNHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00577 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00578 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KEZIA CANDIDA GUIMARÃES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00579 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LARISSA MIRANDA MARQUES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00580 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LAURICE OLIVEIRA TRINDADE 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00815 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LEANDRA DIAS DE MOURA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00845 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LEUDEMI FRANCISCO DA CONCEICAO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00816 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LIANE APARECIDA RAIMANN 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00581 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LIDIA FRANCES ROCHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00817 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LÍDIA FRANCES ROCHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00582 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LORRANY FIGUEIREDO SIMOES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00583 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LORREYNE DA SILVA LOPES MADEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00846 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LOURDES COSTA ISECKE DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00584 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUANA LETICIA MARTINS DE OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00847 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUANA LUZ MORAIS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00818 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUBIA LUBIA PRIMO SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00585 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUCAS DA SILVA COSTA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00586 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUCILENE MARIA DE FARIA FIGUEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00587 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUDMILLA MIRANDA FREITAS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00588 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUIS FELIPE PEREIRA SAGUIER MOYNIER 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00589 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUZIA DA CRUZ SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00590 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MAIANE PEREIRA CASSIANO DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00591 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MANOEL MENDES NASCIMENTO DE MORAES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00592 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARCIA ANGÉLICA FIDELIS DA COSTA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00593 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARCIA VIEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00848 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARCIELE DA SILVA SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00594 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARCILNE DE CARVALHO O. CHAGAS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00595 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARCOS RODRIGUES DE FREITAS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00849 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00596 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIA FERNANDA ALVES DA COSTA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00597 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIANA HELLEN MELO DE SÁ 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00598 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIANE VITÓRIA VOGADO ALEXANDRE 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00599 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MATHEUS ALVES ROCHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00600 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MATHEUS VINICIUS RIBEIRO CARNEIRO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00601 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MAYANE SILVA ALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00602 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MAYANE SILVA ALVES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00819 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MAYLA BEATRIZ GOMES DA ROCHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00603 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MICHELLY BENVENUTO ROCHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00604 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MICHELLY DA SILVA CARDOSO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00605 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MISCILENE BRITO DA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00850 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MISCILNE SILVA BRITO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00606 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MONICA CRISTNA SILVA CRUZ 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00607 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MURILO MARLYN DA SILVA MACHADO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00608 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NÂMORA SELMA ALVES ARAÚJO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00609 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NARA GRAZIELA AVELAR SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00610 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NATHALYA DA SILVA HIPÓLITO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00611 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NATHANA SILVA SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00612 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NATHAYLA DE BARROS SIQUEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00851 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NIVAS RIOS SIQUEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00613 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PAMELLA EMILLY NASCIMENTO SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00820 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PATRYCIA CARDIAL PESSOA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00614 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00852 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PEDRO VICTOR DO NASCIMENTO SALES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00615 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

POLYANNA INÁCIO MARQUES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00616 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PRISCYLLA FREITAS BARBOSA SOUSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00617 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAQUEL ALVES LOPES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00853 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAQUELL GOMES SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00618 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAYANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00854 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAYENE SOUZA LEITE 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00619 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

REBECA ESTER FELIX DE SA E SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00821 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

REBEKA PERIERA MARINHO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00620 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RENATA CRISTINA DE O. SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00621 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RENATA P. CUNHA GOMES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00622 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RITA RAQUEL DE OLIVEIRA LEAL 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00623 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ROGÉRIO NOGUEIRA ROSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00624 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ROMAILDES PEREIRA DE MENEZES 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00625 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ROZILENE JOSÉ SEVERO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00626 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SANDY EMANUELLY SANTOS BOTELHO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00627 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SANDY EMANUELLY SANTOS BOTELHO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00822 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SARA REGINA DE CASTRO ROSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00628 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SIMONE BATISTA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00629 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SIMONE BATISTA SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00823 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

STEPHANIE MARQUES CARNEIRO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00630 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

STHEFANY C. ALVES DOS SANTOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00631 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

STHEFANY CRUSTINY DA MOTA AMORA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00855 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SUZANA MOREIRA ADORONO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00632 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

TABYTHA ROCHA CHAVES VIEIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00633 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

TEREZA RENATA MARTINS ROCHA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00856 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THALITA SOUZA CINTRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00634 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THAWANY BARROS E SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00635 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THAWANY BARROS E SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00857 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THAYNARA PRISCILA N. VANCONCELOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00824 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THIAGO G. ARAÚJO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00636 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

TONE MARCOS DUARTE MACHADO 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00637 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VALÉRIA CARDOSO DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00638 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VALERIA CARDOSO DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00825 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VANESSA NEVES SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00639 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VITÓRIA KARULINA TEODORO DA MATA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00640 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VIVIANA EVELLYN DE FFREITAS SILVA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00826 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WENDEL DE OLIVEIRA SOUSA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00858 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WIARA BIANCA PEREIRA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00859 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WILSON BARROS ALVES JÚNIOR 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00641 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

YAN DANIEL SANTOS DE SOUZA 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00642 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

YNGRID BELO MATOS 
participou do evento  

Palestra “Valorizando a vida por meio de ações preventivas - uma reflexão sobre o Setembro Amarelo”, 

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 25 de Setembro de 2019, pela manhã, com carga horária de 5 horas.

 

N. de Registro: SIGQ2019B00643 
Departamento SIGQ 


