
                                                      
 

Certificamos que Adriana Cruz participou do “Seminário Internacional Direitos Humanos em Crise”,            
como moderadora da mesa “ Raça, Gênero e Sexualidade”. O evento foi organizado pelo Núcleo de                
Direitos Humanos (NDH) no Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de              
Janeiro (PUC-Rio) em conjunto com a Université Paris Nanterre, durante os dias 28/08/17 e              
29/08/17. 
  

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2017. 
 
______________________                                                               _____________________ 
                  João Ricardo W. Dornelles                                                                                                                                                          Francisco Guimaraens 
Coordenador do Núcleo de Direitos Humanos PUC-Rio                                                                                                    Diretor do Departamento de Direito da PUC-Rio 


