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Registro nº 05-73816 

Certificamos que ALEFE CARDOSO CRUZ participou na condição de ouvinte da oficina Formação em 

Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela 

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

Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73817 

Certificamos que AMANDA SOARES MANTOVANI participou na condição de ouvinte da oficina 

Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, 

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

Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de 

novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73818 

Certificamos que ANA CAROLINA BOACINA FREITAS participou na condição de ouvinte da oficina 

Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, 

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

Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de 

novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73819 

Certificamos que AZIZ ABRAO FILHO participou na condição de ouvinte da oficina Formação em 

Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela 

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

Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73820 

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

Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, 

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

Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de 

novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73821 

Certificamos que DEBORAH CANDIDA BAGANO GONCALVES participou na condição de ouvinte da 

oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar 

Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, 

Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73822 

Certificamos que FABIO CARLOS DA SILVA FILHO participou na condição de ouvinte da oficina 

Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, 

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

Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de 

novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73823 

Certificamos que JESSICA CAROLINE SILVA participou na condição de ouvinte da oficina Formação em 

Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela 

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

Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73824 

Certificamos que MARIANA FONSECA TOFANELO participou na condição de ouvinte da oficina 

Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, 

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

Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de 

novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73825 

Certificamos que MAXIMIANO ANTONIO PEREIRA participou na condição de ouvinte da oficina 

Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, 

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

Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de 

novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73826 

Certificamos que NEUSA BATISTA DE MELO participou na condição de ouvinte da oficina Formação em 

Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela 

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

Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73827 

Certificamos que SANDRA DE CASSIA PEREIRA participou na condição de ouvinte da oficina Formação 

em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado 

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

pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 

2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73828 

Certificamos que SARA BORGES ESTEVAO participou na condição de ouvinte da oficina Formação em 

Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado pela 

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

Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, 

obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73829 

Certificamos que TIAGO GONÇALVES CORREA participou na condição de ouvinte da oficina Formação 

em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado 

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

pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 

2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73830 

Certificamos que WEBER DUARTE MESQUITA participou na condição de ouvinte da oficina Formação 

em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, realizado 

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

pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 

2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73831 

Certificamos que WISLEY KILDER DA SILVA NOGUEIRA participou na condição de ouvinte da oficina 

Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar Ciência, 

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

Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de 

novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº 05-73832 

Certificamos que YAGLY GRASIELLE DOS SANTOS GOMES participou na condição de ouvinte da 

oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada como parte das atividades do projeto Programa Inovar 

Ciência, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, pela Coordenação de Inovação, 

Transferência e Tecnologia e pela Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 
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Registro nº  

Certificamos que  participou na condição de ouvinte da oficina Formação em Iniciação Científica, ofertada 

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

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

Especial de Biotecnologia, na Regional Catalão/UFG, no dia 30 de novembro de 2017, obtendo a carga 

horária de 05 (cinco) horas. 


