
Certificamos  que ANA BEATRIZ  OLIVEIRA NETO  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que ANA CRISTINA SILVA REBELO  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que ANDRÉ HENRIQUE FREIRIA DE OLIVEIRA participou da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que CLAUDISOM  MARTINS  DE  OLIVEIRA  participou  da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que EDYR  FARIA  DE  OLIVEIRA  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que FABIANA PERPÉTUA FERREIRA FERNANDES  participou
da Comissão Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas e Educação Básica -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que FERNANDA  CAROLINE  NASCIMENTO  participou  da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que FRANCISCO ANTÔNIO DE CASTRO participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que ISRAEL  ELIAS  TRINDADE  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que JANICE  PEREIRA  LOPES  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que JAQUELINE  ARAUJO  CIVARDI  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que JOANA  ABREU  PEREIRA DE  OLIVEIRA  participou  da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que KEILA  MATIDA  DE  MELO  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que LAÍS  RODRIGUES  CAMPOS  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que LARISSA DE MELLO EVANGELISTA participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que LILIANE  BARROS  DE  ALMEIDA  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que LUCIANA DE OLIVEIRA BERRETTA participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS  participou da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que MOEMA  GOMES  MORAES  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que NEISI  MARIA  DA  GUIA  SILVA  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que PATRÍCIA ROBERTA DE ALMEIDA CASTRO MACHADO
participou da Comissão Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas e Educação
Básica  -  ELEB,  cujo  tema  foi  “Políticas  e  Reformas  Educacionais:
enfrentamentos  na  formação  e  atuação  de  professores  na  educação  básica”,
perfazendo um total de 30 (trinta) 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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que RAVENNA  CARDOSO  E  CRUZ  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que SANDRAMARA MATIAS CHAVES  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que SIMONE SILVA ROCHA SANTANA participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que THAYNARA DE SOUZA OLIVEIRA participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que VANILTON  CAMILO  DE  SOUZA  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que WESLEY MELO  BARBOSA DE  MENEZES  participou  da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que ADRIANA  APARECIDA MOLINA  GOMES  participou  da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que CLÁUDIA HELENA DOS SANTOS ARAÚJO  participou da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que DENISE  CRISTINA  BUENO  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que DULCÉRIA TARTUCI participou da Comissão Organizadora do
IV Encontro de Licenciaturas e Educação Básica - ELEB, cujo tema foi “Políticas e
Reformas Educacionais: enfrentamentos na formação e atuação de professores
na  educação  básica”,  perfazendo  um  total  de  30  (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que KÁTIA  SILENE  DA  SILVA  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que LEONARDO CARLOS DE ANDRADE participou da Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que MARY  AURORA  DA  COSTA  MARCON  participou  da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que OLIRA  SARAIVA  RODRIGUES  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos que PRISCILLA DE ANDRADE SILVA XIMENES  participou da
Comissão  Organizadora  do  IV  Encontro  de  Licenciaturas  e  Educação  Básica  -
ELEB,  cujo  tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na
formação e atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de
30 (trinta)  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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que RAFAEL  SIQUEIRA  SILVA  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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


Certificamos  que RITA  DE  CASSIA  FERREIRA  participou  da  Comissão
Organizadora do IV Encontro de Licenciaturas  e Educação Básica -  ELEB, cujo
tema foi  “Políticas  e  Reformas Educacionais:  enfrentamentos  na formação e
atuação de professores na educação básica”,  perfazendo um total de 30 (trinta)
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 
Documento 1 - código verificador: 3066388 | Código CRC: 3488CB71 
Documento 2 - código verificador: 3105100 | Código CRC: E33CCCA2 

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

