
 

 

Certificamos que RAISA SEABRA CARVALHO  realizou o Curso Online de Treinamento 

Desportivo Aplicado às Lutas, totalizando 20 horas/aula. 

 

Guaratinguetá, 10 de dezembro de 2017 

  

                                                                                                                            

                  Rafael M. Cotta                                                                                                                  Professor Daniel Mendes 

                  CREF. 048929-G/SP                                                                                                                        CREF. 001638-G/ES 
            Diretor Ciência do Esporte                                                                                                               Professor Responsável 

 


