
Certificamos que ADRIANA APARECIDA MOLINA GOMES  participou do IV Encontro

de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ADRIELE PRISCILA DE BESSA PEREIRA  participou do IV Encontro

de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ALAN GOMES DA ROCHA participou do IV Encontro de Licenciaturas

e  Educação  Básica  -  ELEB, totalizando  uma carga  horária  de 25  horas.  O  evento  foi

realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de

outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que AMANDA  FONSECA  DA  SILVA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ANA LUIZA BORGES CAVALCANTE  participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que ANA  PAULA  OLIVEIRA  SOUSA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ANA SANTANA MOREIRA participou do IV Encontro de Licenciaturas

e  Educação  Básica  -  ELEB, totalizando  uma carga  horária  de 25  horas.  O  evento  foi

realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de

outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que ANDRÉ  PIMENTEL  participou  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e

Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O evento foi realizado

pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de outubro de

2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ANDREI BRAGA DA SILVA participou do IV Encontro de Licenciaturas

e  Educação  Básica  -  ELEB, totalizando  uma carga  horária  de 25  horas.  O  evento  foi

realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de

outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ANDREIA CRISTINA DE BRITO GOMES participou do IV Encontro

de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que ANDREZA BARCELOS  CARDOSO  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ANNA CARIME SOUZA participou do IV Encontro de Licenciaturas e

Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O evento foi realizado

pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de outubro de

2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que AUGUSTO FELIPE ALVES DA SILVA participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que AURELIO CARDOSO ALCANTARA  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que AURIZETE  DA SILVA REZENDE  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que BEATRIZ  DE  CASTRO  RESENDE  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que BRUNA STÉFANE VITÓRIA SILVA  participou  do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que BRUNO  MOREIRA  MARQUES  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que CAMILA  CERQUEIRA  DOS  SANTOS  SILVA  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que CAROLINE  BATISTA  MARIANO  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que CLEIBIANNE RODRIGUES DOS SANTOS participou do IV Encontro

de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que CLEUSA  ALVES  DE  SOUSA  VASCONCELOS  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que DAGMAR DNALVA DA SILVA BEZERRA participou do  IV Encontro

de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que DANIEL  DUTRA  OLIVEIRA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que DANIEL  GOMES  DA  SILVA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que DOUGLAS  FERREIRA ALVES  DE  CARVALHO  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que EDVANIA SANTOS DE ASSIS PEREIRA participou do IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ELAINE IARAS DA SILVA SIQUEIRA participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que ELIZABETH GOTTSCHALG RAIMANN participou do IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que FABIANA PERPÉTUA FERREIRA FERNANDES  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que FABIO  AUGUSTO  VIDAL JÚNIOR  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que FLÁVIA  FERREIRA  DA  COSTA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que FLÁVIA  RAMALHO  MONTEIRO  BRANDÃO  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que GEOVANA RODRIGUES FERNANDES participou do IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que GEOVANNA GONÇALVES DE SOUSA participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que GILMARA  BARBOSA  DE  JESUS  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que GIOVANNA CHAVES DOS SANTOS  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que GUILHERME CAVALCANTE SILVA  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que GUILHERME  HENRIQUE  DA SILVA SANTANA  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que GUSTAVO ANDRÉ DE SOUSA E SILVA participou do IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que HELAÍNY  WANYESSY  KENYA  RODRIGUES  SILVA  CHAGAS

participou do IV Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma

carga horária de 25 horas.  O evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de

forma remota, no período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que HENRIQUE  MENDES  DA  SILVA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que IZABELLA GODIANO  SIQUEIRA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que IZABELLA  PERACINI  BENTO  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que JESSICA ALVES ROSA RODRIGUES  participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que JOAO  PEDRO  BRITO  BUENO  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que JORDANA KARLA LOPES DA SILVA participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que JOSELY SILVA SANTOS participou do IV Encontro de Licenciaturas e

Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O evento foi realizado

pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de outubro de

2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que JULIANE DE PAULA NASCIMENTO  participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que KARINE SOUSA MOURA  participou do IV Encontro de Licenciaturas

e  Educação  Básica  -  ELEB, totalizando  uma carga  horária  de 25  horas.  O  evento  foi

realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de

outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que KAROLINE MENEZES DOS SANTOS  participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que LANNE  JANAINA  BATISTA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que LAUANA ANDRADE MÁXIMO CÉSAR  participou do IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que LAURA  LOURENÇO  FRÓES  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que LEILIANE VIEIRA DE LIMA CHAGAS participou do IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que LOHAYNA  SANTANA  HIGINO  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que LORENA  SANTOS  FEITOSA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que LUCLÉCIA DIAS NUNES participou do IV Encontro de Licenciaturas e

Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O evento foi realizado

pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de outubro de

2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que LUDMILA ÍRIS  BORGES  VIANA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que LUÍS FERNANDO PEREIRA ARTUZI  participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que LUIZ EDUARDO BARBOSA GONÇALVES participou do IV Encontro

de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que MARCOS  DE  OLIVEIRA CUNHA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que MARCOS  GOMES  DE  SOUSA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que MARIA EDUARDA VIANA BATISTA CAMARGO  participou do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que MARIA NEIDE FILHA participou do  IV Encontro de Licenciaturas e

Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O evento foi realizado

pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de outubro de

2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que MICHELE CRISTINA FIGUEIREDO DE SOUZA HONDA participou

do IV Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária

de 25 horas. O evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que NATHALLIE RODRIGUES SANTANA DA SILVA  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que NATMIRYHARA ALMEIDA MARTINS participou do IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que NEISI  MARIA  DA  GUIA  SILVA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que NEYDSON  SOARES  SANTANA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que PAULO  CÉSAR  VIEIRA DUARTE  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que PAULO HENRIQUE LUIZ BARBOSA participou do  IV Encontro de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que PEDRO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA participou do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que PIETRA BINICHESKI  CHARNESKI  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que RAYME SARAH ABRÃO participou do IV Encontro de Licenciaturas e

Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O evento foi realizado

pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de outubro de

2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que RAYNARA MARTINS  NOGUEIRA  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que REGIANE  MACHADO  DE  SOUSA PINHEIRO  participou  do  IV

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25

horas.  O  evento  foi  realizado  pela  Universidade  Federal  de  Goiás,  de  forma  remota,  no

período de 25 a 27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que RENATA  DE  MORAES  E  SILVA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que SABRINA  LOPES  BORGES   participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que SIMONE  FRANCISCA DE  NOVAIS  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que SIMONE  SILVA ROCHA SANTANA  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que SYLVIE MICHELE LENZA ROCHA  participou  do  IV Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que THIAGO  WEDSON  HILARIO  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que VALDENILTON RODRIGUES VALADÃO  participou do  IV Encontro

de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos que WARICA SANTOS SOUZA participou do IV Encontro de Licenciaturas

e  Educação  Básica  -  ELEB, totalizando  uma carga  horária  de 25  horas.  O  evento  foi

realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a 27 de

outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que WENDER  DA  SILVA  CAIXETA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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


Certificamos  que YAN  LUCAS  MESSIAS  FERREIRA  participou  do  IV  Encontro  de

Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, totalizando uma carga horária de 25 horas. O

evento foi realizado pela Universidade Federal de Goiás, de forma remota, no período de 25 a

27 de outubro de 2022.

Goiânia, 27 de outubro de 2022

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: 3313066 | Código CRC: DC3B0B41

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

