
Certificamos que ANA CAROLINE JANUÁRIO FILIPE participou da “VIII Exposição 

de peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus Petrolina” 

proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA VANESSA FEITOSA DA SILVA participou da “VIII Exposição 

de peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus Petrolina” 

proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS FAUSTINO participou da “VIII 

Exposição de peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus 

Petrolina” proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GREICE KELLY RODRIGUES RAMOS participou da “VIII 

Exposição de peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus 

Petrolina” proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que YANNA LOUISE DOS SANTOS LIMA participou da “VIII Exposição 

de peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus Petrolina” 

proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que CLEITON RONE DOS SANTOS LIMA participou da “VIII Exposição 

de peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus Petrolina” 

proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ILMARA RODRIGUES GOMES participou da “VIII Exposição de 

peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus Petrolina” 

proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MIGUEL HENRIQUE CRUZ DE SANTANA participou da “VIII 

Exposição de peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus 

Petrolina” proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LUCAS WILLIAN N. DA SILVA participou da “VIII Exposição de 

peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus Petrolina” 

proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LUCAS WILLIAN N. DA SILVA participou da “VIII Exposição de 

peças anatômicas do laboratório de anatomia da UPE- Campus Petrolina” 

proposta pela docente Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro 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 03 hora. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


