
Certificamos que ALINE ANDRADE CAVALCANTI participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que DANIELI DOS PASSOS PIO participou da Mesa Redonda: “Tríade 

de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de ensino de 

Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e apresentada na 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MIRELE DA SILVA JESUS participou da Mesa Redonda: “Tríade de 

prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de ensino de 

Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e apresentada na 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que REJANE DOS SANTOS NUNES participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARLENE FREIRE DA SILVA SOUZA participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GLEYSON BEZERRA DA SILVA participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que TEREZA LUCÍLIA BARBOSA DE SOUZA participou da Mesa 

Redonda: “Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da 

rede de ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho 

Mendes e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, 

realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 

horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GEANE DA SILVA SOUSA participou da Mesa Redonda: “Tríade de 

prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de ensino de 

Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e apresentada na 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que THAMIRES GALINDO BRITO participou da Mesa Redonda: “Tríade 

de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de ensino de 

Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e apresentada na 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que KAUAN ALVES DE ALCANTARA participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LUCIANA SANTOS GRANJA DE ANDRADE participou da Mesa 

Redonda: “Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da 

rede de ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho 

Mendes e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, 

realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 

horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ELIANA PEREIRA DOS SANTOS participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JACQUELINE FERREIRA DA SILVA participou da Mesa Redonda: 

“Tríade de prevenção à obesidade uma discursão com professores da rede de 

ensino de Petrolina” proposta pela docente Marianne Louise Marinho Mendes e 

apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 01 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


