
 

 

ALEXANDRA MACIEL VEIGA 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO 

atuou como VICE-COORDENADOR no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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BIANCA DE CARVALHO UHDRE 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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FERNANDA BENINI KIEHL NORONHA 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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JOAO VITOR GRYCAJUK 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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JOHNATAN LOHAN BORGES DE SOUZA TAVARES 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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JONATAS WALTER BECHER 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 

34211 



 

 

JOYCE MARIELE ARAUJO 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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LAIS ALVES MAGALHAES 

atuou como COLABORADORA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 60 horas de atividades no período de 01/06/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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LARA PASTORELLO PANACHUK 

atuou como BOLSISTA, sob a orientação de RUI CARLO DISSENHA, no Projeto de 

Extensão Universitária “Educação democrática sobre o Direito Penal: construindo 

cidadania pela educação sobre os limites do poder de punir”, coordenado por  

RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 408 horas de atividades no período  

de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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LARISSA CRISTINA TONOLLI 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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LUIZ FELIPE DE SOUZA PRIGOL 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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MARIO EDSON PASSERINO FISCHER DA SILVA 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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MATHEUS GOMES JACINTHO MENDES 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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MICHELI REGINA VARGAS 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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NATALIE FUCK OLIVEIRA 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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NATHALY ANDRADE MOÇO 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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PAULO HENRIQUE COSTA DE ABREU COELHO 

atuou como BOLSISTA, sob a orientação de RUI CARLO DISSENHA, no Projeto de 

Extensão Universitária “Educação democrática sobre o Direito Penal: construindo 

cidadania pela educação sobre os limites do poder de punir”, coordenado por  

RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 408 horas de atividades no período  

de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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RAPHAEL TURRA SPRENGER 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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RENATA MARCELA GABARDO DE SOUSA 

atuou como VOLUNTÁRIA no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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RODRIGO MACHADO 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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RUI CARLO DISSENHA 

atuou como COORDENADOR no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, cumprindo 136 horas de atividades no período  

de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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VICTOR PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA 

atuou como VOLUNTÁRIO no Projeto de Extensão Universitária “Educação 

democrática sobre o Direito Penal: construindo cidadania pela educação sobre os 

limites do poder de punir”, coordenado por RUI CARLO DISSENHA, cumprindo 

 68 horas de atividades no período de 01/05/2016 a 31/12/2016. 

 

Curitiba, 31 de julho de 2017. 
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