
Certificado 
Certificamos que CLARISSA LOUREIRO MARINHO BARBOSA 

integrou a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e 

desenvolvimento das atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do 

Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que CLAUDIA ASSAD ALVARES integrou a equipe de 

trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades 

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

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que EDNA MARIA ALENCAR DE SÁ integrou a equipe de 

trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades 

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

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que FRANCISCO DE ASSIS SILVA PANTA integrou a 

equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das 

atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que GENIVALDO DO NASCIMENTO coordenou a equipe 

de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades 

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

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que PETERSON MARTINS ALVES ARAÚJO coordenou a 

equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das 

atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que GEAM KARLO GOMES integrou a equipe de trabalho 

(docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades realizadas  

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

perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que ISOLDA ALEXANDRINA SILVA BESERRA 

LACERDA integrou a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e 

desenvolvimento das atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do 

Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que JOILMA BARBOSA FERREIRA DE SOUSA  integrou 

a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das 

atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que JULIANA MARIA FERREIRA DE LUCENA integrou 

a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das 

atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que KÁTIA MARIA RODRIGUES GOMES integrou a 

equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das 

atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que KLEBER FERREIRA COSTA integrou a equipe de 

trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades 

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

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que MARIA APARECIDA VENTURA BRANDÃO integrou 

a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das 

atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que MARIA DE FÁTIMA ROLIM C. DOS SANTOS 

integrou a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e 

desenvolvimento das atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do 

Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que MARIA GLEIDE M. DE SOUZA S. PEREIRA integrou 

a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das 

atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que RENATA FERREIRA RIOS integrou a equipe de 

trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades 

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

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que SIMÃO PEDRO DOS SANTOS integrou a equipe de 

trabalho (docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades 

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

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que VLADER NOBRE LEITE integrou a equipe de trabalho 

(docente) para elaboração, divulgação e desenvolvimento das atividades realizadas  

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

perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que ZAIRA DANTAS DE MIRANDA CAVALCANTI 

integrou a equipe de trabalho (docente) para elaboração, divulgação e 

desenvolvimento das atividades realizadas  em  comemoração aos 50 Anos do 

Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          


