
 

 

 

 

 Registro nº 05-71528 

Certificamos que Lílian Quelem Tavares Furtado participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 



 

 

 

 

 

Certificamos que Lísias Carneiro Camargo participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71529 



 

 

 

 

 

Certificamos que Ana Paula Suzuki participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada 

como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal 

de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71530 



 

 

 

 

 

Certificamos que Leidilane Lara participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada como 

parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal de 

Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71531 



 

 

 

 

 

Certificamos que Gabriel Serafim de Freitas participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71532 



 

 

 

 

 

Certificamos que Guillianne Carolina Dias Barbosa participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71533 



 

 

 

 

 

Certificamos que Gabriela Gonçalves Fernandes participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71534 



 

 

 

 

 

Certificamos que Yasmin Kethilin de Souza Lima participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71535 



 

 

 

 

 

Certificamos que Jaqueline Marques dos Santos participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71536 



 

 

 

 

 

Certificamos que Yuri Pereira de Amorim participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71537 



 

 

 

 

 

Certificamos que Maria Angélica P. Ribeiro participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71538 



 

 

 

 

 

Certificamos que Lumara Oliveira da Silva participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71539 



 

 

 

 

 

Certificamos que Izaque Vieira de Souza participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71540 



 

 

 

 

 

Certificamos que Omar Ouro-Salim participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada 

como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal 

de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71541 



 

 

 

 

 

Certificamos que Débora Alves Coelho participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada 

como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal 

de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71542 



 

 

 

 

 

Certificamos que Maíza Biazon de Oliveira participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71543 



 

 

 

 

 

Certificamos que Guilherme Cesar Dias Nascimento participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71544 



 

 

 

 

 

Certificamos que Matheus da Silva Borges participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71545 



 

 

 

 

 

Certificamos que Josiane Moreira Cardoso participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71546 



 

 

 

 

 

Certificamos que Bruno Alves Maia participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada 

como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal 

de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71547 



 

 

 

 

 

Certificamos que Karen Samua Cantanhede de Souza participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71548 



 

 

 

 

 

Certificamos que Nilmar Natanael Alves Rodovalho participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71549 



 

 

 

 

 

Certificamos que Gabriel Felipe Mota Benicio participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71550 



 

 

 

 

 

Certificamos que Lucas Cândido Carvalho participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71551 



 

 

 

 

 

Certificamos que Nayara Macedo Vinhal participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71552 



 

 

 

 

 

Certificamos que Jóice Macedo Vinhal participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada 

como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal 

de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71553 



 

 

 

 

 

Certificamos que Carla Marques Borges participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71554 



 

 

 

 

 

Certificamos que Marcos Gomide de Castro participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71555 



 

 

 

 

 

Certificamos que Suzana Costa Martins da Rocha participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71556 



 

 

 

 

 

Certificamos que Ricardo Vínicio S. Martins participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71557 



 

 

 

 

 

Certificamos que Heloísa Emanuelle Gonçalves participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71558 



 

 

 

 

 

Certificamos que Thalita Magalhães Rosa Cavalcante participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71559 



 

 

 

 

 

Certificamos que Giovanna Maria Santana participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71560 



 

 

 

 

 

Certificamos que Jeniffer Lorrane da Silva Lemes participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71561 



 

 

 

 

 

Certificamos que Alener César Soares participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada 

como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal 

de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71562 



 

 

 

 

 

Certificamos que Leonardo Santos Messias participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71563 



 

 

 

 

 

Certificamos que Rayssa Stefanny Martins da Costa participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71564 



 

 

 

 

 

Certificamos que Lauciny Silva Oliveira participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71565 



 

 

 

 

 

Certificamos que Edivan Santos participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, ofertada como 

parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal de 

Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de ouvinte, 

perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71566 



 

 

 

 

 

Certificamos que Victória Emanuelly de Avelar Rezende participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71567 



 

 

 

 

 

Certificamos que Ana Paula Correia da Silva participou da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos, 

ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na condição de 

ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71568 



 

 

 

 

 

 

Certificamos que Ádria Maria da Rocha Caixeta participou da palestra Empreendedorismo em Dois 

Tempos, ofertada como parte das atividades do IV Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (IV SPPGI), realizada no dia 30 de setembro de 2016, na 

condição de ouvinte, perfazendo a carga horária de 03 (três) horas. 

Registro nº 05-71569 


