
Certificado 
Certificamos que VICTOR KENNEDI DE SÁ ARAÚJO participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que MICHAEL SILVESTER STALLONE DA SILVA 

NUNES participou como ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na 

literatura brasileira: o encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no 

inferno” apresentada como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do 

Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que RAFAELA SOUSA LINS participou como ouvinte da 

mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o encontro de 

Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada como atividade 

do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus 

Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que LUCICLEIDE PARENTE PEREIRA participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que TEREZA CRISTINA DA SILVA COELHO participou 

como ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura 

brasileira: o encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” 

apresentada como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso 

de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que MILENA NASCIMENTO DA SILVA participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que THIAGO DOS SANTOS CARVALHO participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que JEFERSON FELIPE DO VALE SANTOS participou 

como ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura 

brasileira: o encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” 

apresentada como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso 

de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que MONIQUE DA SILVA SANTOS participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que INGRID GABRIELA FREIRE XAVIER participou 

como ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura 

brasileira: o encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” 

apresentada como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso 

de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que ERIKA LARISSA DOS SANTOS participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que VANESSA MINELE DO S. NASCIMENTO participou 

como ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura 

brasileira: o encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” 

apresentada como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso 

de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que ELIANE MORAES DE MACEDO participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que PATRÍCIA FERREIRA ALVES participou como ouvinte 

da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o encontro 

de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada como 

atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que EMANUEL VICTOR GENOVEZ participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que ELIANE ALVES GONÇALVES participou como ouvinte 

da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o encontro 

de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada como 

atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que FRANCIANE BARBOSA DA SILVA participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que NATALIA LARISSA F. RODRIGUES participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que JOABE SANTOS DE ALMEIDA participou como 

ouvinte da mesa redonda: “A construção da morte na literatura brasileira: o 

encontro de Antônio Torres e Patativa do Assaré no inferno” apresentada 

como atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da 

UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 05 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          


