
 

 

 

Certificamos que Fernando Augusto de Lima Filho participou das atividades do Programa 
de Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, 
tendo frequentado 90% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, 
fazendo jus a carga horária de 10 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 Cordeiro Chileider participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
frequentado 90% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo 
jus a carga horária de 10 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 Fanini Silva participou das atividades do Programa de Verão 2020, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo frequentado 
100% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo jus a carga 
horária de 10 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 Kevyan Uehara de Moraes participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
frequentado 90% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo 
jus a carga horária de 10 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 Leonardo Gonçalves Fischer participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
frequentado 100% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo 
jus a carga horária de 10 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 Lilian Cordeiro Brambila participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
frequentado 90% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo 
jus a carga horária de 10 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 Nathan Sormani Bughi participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
frequentado 100% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo 
jus a carga horária de 10 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 Vitor Emanuel Gulisz participou das atividades do Programa de Verão 
2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
frequentado 100% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo 
jus a carga horária de 10 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 WIllian Goulart Gomes Velasco participou das atividades do Programa de 
Verão 2020, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo 
frequentado 100% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo 
jus a carga horária de 10 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 Samuel Kruger participou das atividades do Programa de Verão 2020, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo frequentado 
90% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo jus a carga 
horária de 10 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 Jessica Bóschi participou das atividades do Programa de Verão 2020, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR, tendo frequentado 
90% das aulas do minicurso Categorias monoidais e álgebras de Hopf, fazendo jus a carga 
horária de 10 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 


