
 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ALEF HUDRAN S. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00644 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ALESSANDRA SILVA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00645 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ALEXANDRE R. BALLENA FILHO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00646 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

AMANDA AMÂNCIO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00647 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANA CAROLINA FARIAS 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00648 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANA CLARA DE SOUZA A NUNES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00649 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANA LUIZA SANTOS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00650 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANA RÚBIA NAZARÉ VENTURA 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00651 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDREIA S. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00652 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ANDRESSA FAGUNDES L. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00653 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ARIANE SILVERIO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00654 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ARYANA ANTUNES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00655 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BEATRIZ ARAÚJO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00656 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BIANCA APARECIDA DE CARVALHO 

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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00657 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

BRUNA BARRETO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00658 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CARINY PÁDUA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00659 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CAROLAINE CARDOSO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00660 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CHARLES ARAÚJO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00661 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

CRISTIANE LIMA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00662 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DAMARIS CRISTINA NUNES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00663 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANIEL JUSTINO CHAVES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00664 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANIELY SIQUEIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00665 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANILO BATISTA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00666 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANILO FERREIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00667 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DANILO FERREIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00668 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DAYANE DE SOUZA FIRMINO BORGES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00669 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DAYANE MOREIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00670 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DÉBORA EVELYN 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00671 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DENER ALVES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00672 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DIONÉILA REIS DE OLIVEIRA SANTANA 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00673 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DIRLLA LAYANY MARTINS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00674 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

DJILMA RIBEIRO DS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00675 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

EDIELSON DE JESUS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00676 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ELIAS MARTINS MENESES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00677 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ELIÉZER WILLIAM DA SILVA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00678 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

EMINNY VIEIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00679 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ESTEFANY A. DO S. NASCIMENTO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00680 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

EWELLIN JORDANA PALMEIRA DE S. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00681 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

FELIPE EMMANUEL O. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00682 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

FERNANDA SILVA TINEL 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00683 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABREL CARVALHO COUTO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00684 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00685 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIELA FERRERIA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00686 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GABRIELLE PINHEIRO DA SILVA FÉLIX 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00687 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GEISLANE MOURA DE MELO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00688 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GHABRIELL DE MENESES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00689 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GIOVANNE NAVARRO DE ALENCAR 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00690 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GISLANE BISPO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00691 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GLEICIANE ALVES VIDAL P. DE MESSIAS 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00692 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GLEYDSON GOMES DA LUZ 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00693 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GUSTAVO HENRIQUE DE C. SAMPAIO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00694 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GUSTAVO HIARIO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00695 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

GUSTAVO RIBEIRO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00696 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

HECTON LINIKER M. BRAGA 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00697 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

HOTTIMMAN FERREIRA LAGOS 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00698 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

INGLITT CRISTINA LUZ CARVALHO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00699 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ISABELLY VIANA MAGALHÃES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00700 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ISLANE SOUZA BOTELHO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00701 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

IZABELLA CÂNDIDA ALVES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00702 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JEFFERSON MESQUITA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00703 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JENNIFER NOGUEIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00704 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JESSICA JORDANNA F. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00705 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JESSICA LIMA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00706 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JÉSSICA MAILINE RIBEIRO ALCÂNTARA 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00707 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JÔNATHAS MENEZES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00708 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JORDANNA GUEDES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00709 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JOSÉ ADAUTO AMBRÓSIO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00710 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JOYCE LIMA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00711 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANA BEATRIZ DO VALE 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00712 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANE DA COSTA PREISCHARDT 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00713 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANE DA SILVA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00714 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIANNE ANTUNES MEIRELLES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00715 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULIETH DOS SANTOS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00716 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

JULYANA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00717 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KÁRITA MOURA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00718 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KAROLAYNE FERREIRA DE 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00719 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KATIANE CASTRO CAMARGO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00720 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

KATILLA CAROLINE SOUSA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00721 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LARA RAVENA ALMEIDA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00722 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LARISSA GONÇALVES BARROSO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00723 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LEONIDAS DE ALMEIDA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00724 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LEXANDRA VIEIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00725 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LIZIA PEREIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00726 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LORRAYNNE PAIM DELMONICO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00727 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUAN FERREIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00728 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUANA DIAS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00729 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUANA DOS SANTOS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00730 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUANA VIEIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00731 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUCAS RODRIGUES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00732 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUCIA TAHANE ALVES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00733 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUCIANA ROSA TELES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00734 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUCIAS BATISTA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00735 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUIZ FERANDO R. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00736 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

LUZIA ASSIS DE SOUZA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00737 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MAISA SILVA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00738 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MÁRCIA BARBOSA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00739 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARCIA MARIA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00740 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARCOS JUNIOR 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00741 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00742 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIA EDUARDA RIBEIRO P. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00743 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIA LUCELIA F. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00744 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIA VITÓRIA OLINTO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00745 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARIANE FERRAZ REIS 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00746 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MARÍLIA GABRIELA CARDOSO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00747 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MATHEUS WARLLEY MORAES TORRES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00748 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MILENA DA COSTA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00749 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MOISES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00750 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MORGANA SANTOS PEIXOTO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00751 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

MURILO DE MORAIS PIRES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00752 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NAIANY SENA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00753 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

NATÁLIA RODRIGUES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00754 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ODEILDE ALMEIDA DA PAZ 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00755 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PABLO VINICUS MENEZES DO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00756 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PEDRO HENRIQUE DE A.  NOGUEIRA 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00757 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

PEDRO HENRIQUE G. DE IMA 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00758 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAFAEL CORREA DA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00759 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAFAELLA VALERIANO GONLÇALVES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00760 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAIBEG MORAIS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00761 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RANIELLE MACHADO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00762 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAQUEL ARAÚJO SILVANO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00763 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RAYENE RAELE 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00764 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RÉGIS VINICIO FREITAS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00765 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

REJIANE FERANDES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00766 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RICARDO DA COSTA DAMASCENO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00767 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RITHYELLE SOUSA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00768 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RODRIGO NEVES DIAS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00769 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

RÔMULO FELIPE UBALDO SEVERINO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00770 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ROSÂNGELA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00771 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ROSANGELA FERRERIA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00772 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ROSILANE MENDES DE 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00773 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SAMARA DA SILVA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00774 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SILKA VIEIRA DA SILVA ZOCCOLI 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00775 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

SINDY CRHISTINA SANTOS ALENCAR 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00776 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

TAINARA MARTINS 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00777 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

TATIANE 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00778 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THAINÁ ALVES FERANANDES 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00779 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THALYTA CAROLINE BORGES RESENDE 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00780 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THAUANE LPES FAGUNDES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00781 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THAYS CRISTINA DA SILVA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00782 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THAYS TORRES DE SOUZA N. 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00783 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

THYARA DOS SANTO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00784 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VANESSA PEREIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00785 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VICTOR MATEUIS DE CARSTO 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00786 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VITÓRIA CRSITINY P. 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00787 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VITÓRIA DA CONCEIÇÃO 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00788 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

VITÓRIA SOUZA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00789 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WALKIRIA ALVES CAMPOS 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00790 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WEDER VIEIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00791 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WEDER VIEURA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00792 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WELENE MOURA MAIA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00793 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

WELLITOMAR 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00794 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

YANCA AZEVEDO DOS REIS 
participou do evento  

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

 na condição de PARTICIPANTE 

no dia 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00795 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ZAÍNE BORGES 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

N. de Registro: SIGQ2019B00796 
Departamento SIGQ 



 

 

 

 

 

 

Certifico que 

ZULEDE PEREIRA 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 27 de Setembro de 2019, no período noturno, com carga horária de 5 horas.

 

N. de Registro: SIGQ2019B00797 
Departamento SIGQ 


