
CERTIFICADO 

 

          Certificamos que ADOLFO CARLOS RÚBIO PROSDÓCIMI coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que ALAN DE CESAR ARRUDA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que ANA PAULA PAVANINI NAVAS coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que BRUNO GOFMAN coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que DANIELA RAMOS MARINHO GOMES coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que DIEGO NASSIF DA SILVA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que EVERSON APARECIDO CONTELLI coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que FABIANA PONCIAN CIENA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que GILBERTO GIACÓIA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que GIOVANNA CAYRES coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que ILTON GARCIA DA COSTA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que JAIME DOMINGUES BRITO coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que LAERTY MORELIN BERNARDINO coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que LAÍSA FERNANDA CAMPIDELLI coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que LUCIANO FERREIRA RODRIGUES FILHO coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que LUIZ HENRIQUE NÉIA GIAVINA BIANCHI coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que MARCOS PAULO MERHEB coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que MARIA ANTONIETA DE CARVALHO E SILVA coordenou grupos de trabalho no 

Simpósio ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado 

nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de 

Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que PABLO RODRIGO FRANCA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que PEDRO GONZAGA ALVES coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que RENAN CAUÊ MIRANDA PUGLIESI coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que RENATO ALEXANDRE DA SILVA FREITAS coordenou grupos de trabalho no 

Simpósio ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado 

nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de 

Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que RENATO GARCIA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que ROBERLEI ALDO QUEIROZ coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que RODRIGO ANTUNES LOPES coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que ROGÉRIO PICCINO BRAGA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que SILVIO FERREIRA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que SORAYA SAAD coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que TATIANA STROPPA coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que TIAGO DOMINGOS BRITO coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que VALTER FOLETO SANTIN coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 

2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de 

julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que VANESSA PADILHA CATOSSI coordenou grupos de trabalho no Simpósio 

ISOCERTOS 2016: inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 

29 e 30 de julho de 2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



CERTIFICADO 

 

          Certificamos que WALMIR GERALDE coordenou grupos de trabalho no Simpósio ISOCERTOS 2016: 

inclusão social, nas fissuras do sistema, sociedade e integração, realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho de 

2016, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, campus de Jacarezinho - PR. 



 


