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brasileiro, natural do Estado do Pará. nascido a 17 de dezembro de 1968,
RG 1.422.543 - PA

e ~irctor da ,1aculdade de ltirnrias agrárias do i3ará,
no uso de suas atribuições c tendo em Diste a conclusãodo lt ur.so d r

em 06 de marro de Jqq;, confm o título de
~ngenheiro agrônomo o
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Reconhecido pelo Decreto Federal n." 8.290 de 5-12-45

publicado no Diário Oficial da União em 07-12.1945
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A gela ~ria Miranda Silva

Diretora da DICER

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E
CONTROLE ACADÊMICO - DERCA

APOSTILA
Pela presente Apostila retifica-se a data

de colação de grau do portador deste diploma para
19 DE ABRIL DE 2001. Departamento de Registro e
ControleAcadêmico. DERCA, em 17 maio e
2001.

lnu-erillução e CerdnC"açãoDiretor(a) da "visão
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