
CERTIFICADO

Certificamos que ______________________________________________________________________                      
participou da coordenação da comissão científica do IV Encontro de Licenciaturas
e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 20 horas. O evento foi
realizado de forma online pela Universidade Federal de Goiás, no período de 25 a 27
de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

IZABELLE DE CÁSSIA CHAVES GALVÃO

O presente certificado pode ter sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou,
caso desejar, informando o código verificador e o código CRC abaixo no endereço: 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
Código verificador: 3355915 | Código CRC: D9F41713

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Certificamos que ______________________________________________________________________                      
participou da coordenação da comissão científica do IV Encontro de Licenciaturas
e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 20 horas. O evento foi
realizado de forma online pela Universidade Federal de Goiás, no período de 25 a 27
de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

JOÃO CARLOS DE LIMA NETO

O presente certificado pode ter sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou,
caso desejar, informando o código verificador e o código CRC abaixo no endereço: 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
Código verificador: 3355915 | Código CRC: D9F41713

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Certificamos que ______________________________________________________________________                      
participou da coordenação da comissão científica do IV Encontro de Licenciaturas
e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 20 horas. O evento foi
realizado de forma online pela Universidade Federal de Goiás, no período de 25 a 27
de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

LEILDO DIAS SILVA

O presente certificado pode ter sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou,
caso desejar, informando o código verificador e o código CRC abaixo no endereço: 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
Código verificador: 3355915 | Código CRC: D9F41713

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Certificamos que ______________________________________________________________________                      
participou da coordenação da comissão científica do IV Encontro de Licenciaturas
e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 20 horas. O evento foi
realizado de forma online pela Universidade Federal de Goiás, no período de 25 a 27
de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

VANILTON CAMILO DE SOUZA

O presente certificado pode ter sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou,
caso desejar, informando o código verificador e o código CRC abaixo no endereço: 
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
Código verificador: 3355915 | Código CRC: D9F41713

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

