
 

 

 

Certificamos que Adina Veronica Remor participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 7 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Bruno Mantovani Czajkowski participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 8,7 e frequência de 95% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Diogo Luis Simm Salles Vianna participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 10 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Gabriel Alves de Lima participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 7 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Luana Demarchi Grassi participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 8,4 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Lucas Nacif Giacomin participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 9,15 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Marcos Vinicius Strieder participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 9,1 e frequência de 95% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Matheus Moraes Santos participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo sido 
aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 7,35 e frequência de 100% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 



 

 

 

Certificamos que Moroni Menessés Bruch Bora participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
sido aprovado na disciplina Álgebra Linear, com nota final 7,45 e frequência de 95% as aulas, 
fazendo jus a carga horária de 60 horas, conforme informações disponíveis em 
www.mat.ufpr.br/verao/2020.html. 
 
 

Curitiba, 10 de março de 2020. 

Prof. Alexandre Kirilov 
Coordenador do Programa de Verão 2020 


