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Registro nº 05-73790 

 Certificamos que ALDA D´ALMEIDA ORTÚZAR FERREIRA participou na condição de ouvinte da 

palestra Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, 

ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de 

Pesquisa e Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73791 

 Certificamos que AMANDA DAS GRAÇAS BARBOSA participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73792 

 Certificamos que AMANDA PEREIRA DE SOUZA FRANCO participou na condição de ouvinte da 

palestra Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, 

ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de 

Pesquisa e Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73793 

 Certificamos que BEATRIZ DE SIQUEIRA ANSELMO participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73794 

 Certificamos que CAROLINA BERNARDES ALVES COSTA participou na condição de ouvinte da 

palestra Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, 

ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de 

Pesquisa e Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73795 

 Certificamos que CAROLINA FALEIROS FELICIO participou na condição de ouvinte da palestra Pode 

o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73796 

 Certificamos que ENERSTINA Mª DA SILVA NETA participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73797 

 Certificamos que GABRIELLA NUNES participou na condição de ouvinte da palestra Pode o (a) 

trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como parte 

das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73798 

 Certificamos que JAQUELINE SOARES DOS SANTOS participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73799 

 Certificamos que JESSICA ALMEIDA  GRATAO participou na condição de ouvinte da palestra Pode o 

(a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73800 

 Certificamos que JESSYCA SANTANA DOS SANTOS participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73801 

 Certificamos que KARINE SILVA BILIU participou na condição de ouvinte da palestra Pode o (a) 

trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como parte 

das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73802 

 Certificamos que LAUANY MARTINS DOS SANTOS CARNEIRO participou na condição de ouvinte 

da palestra Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino 

Superior?, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela 

Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 

2017, obtendo a carga horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73803 

 Certificamos que LUCAS DE OLIVEIRA CHEQUE participou na condição de ouvinte da palestra Pode 

o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73804 

 Certificamos que LUCAS RODRIGO REZENDE participou na condição de ouvinte da palestra Pode o 

(a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73805 

 Certificamos que LUIZ FELIPE FERNANDES PEIXOTO participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 



 

j hgf hghshgsghshm nf gj dgm, dghm dgm 

Registro nº 05-73806 

 Certificamos que MARIANA JONAS DAMIÃO participou na condição de ouvinte da palestra Pode o 

(a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73807 

 Certificamos que MONIQUE CARDOSO DE ALMEIDA participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73808 

 Certificamos que MONIQUE CONCEIÇAO SILVA participou na condição de ouvinte da palestra Pode 

o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73809 

 Certificamos que NEUSA BATISTA DE MELO participou na condição de ouvinte da palestra Pode o 

(a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73810 

 Certificamos que PATRICIA GIOTTI RODRIGUES participou na condição de ouvinte da palestra Pode 

o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73811 

 Certificamos que RAQUEL COSTA GUIMARAES NASCIMENTO participou na condição de ouvinte 

da palestra Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino 

Superior?, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela 

Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 

2017, obtendo a carga horária de 04 (quatro). 
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Registro nº 05-73812 

 Certificamos que TAINÁ CAMILA DOS SANTOS participou na condição de ouvinte da palestra Pode 

o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada como 

parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 04 

(quatro). 
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Registro nº 05-73813 

 Certificamos que TALITA RIBEIRO DE OLIVEIRA participou na condição de ouvinte da palestra 

Pode o (a) trabalhador(a)  negro(a)  africano(a)  e afrobrasileiro(a)  ascender ao Ensino Superior?, ofertada 

como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e 

Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e Linguística, na Regional Catalão/UFG, no dia 01 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 04 (quatro). 


