
Certificamos que ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA CAROLINE JANUARIO FILIPE participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANNY MICAELI MACÊDO SOUSA participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA LUZ participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que EDINALVA MARIA DA SILVA participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que EDUARDA VITÓRIA BATISTA PASSOS participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GEICE KELLY RODRIGUES RAMOS participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JANICLECIA MACEDO ALBUQUERQUE participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOELMA BARBOSA DA SILVA participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA DO SOCORRO DA SILVA participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA VANESSA FEITOZA DA SILVA participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MIKAELLY MARIA DA SILVA participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que RAYANDSON MACEDO CAVALCANTE participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ROSIMARY ALVES DE BRITO participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que THAIANE RODRIGUES DE LIMA SOUZA participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LAWANNE DAMASCENO ARGOLO participou do Minicurso: 

“Apresentação do potencial alimentar e nutricional das Plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs): Uma atualização à luz de evidências científicas” proposto 

pela docente Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias e ministrado na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


