
Certificado 
Certificamos que LIDIANE DE MENEZES OLIVEIRA participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 LANA MICAELE MORENO participou do minicurso: 

“Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco de Assis 

Silva Panta e desenvolvido 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 LÍDIA LAIANE DA SILVA participou do minicurso: 

“Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco de Assis 

Silva Panta e desenvolvido 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 ANA CAROLINA C. SILVA participou do minicurso: 

“Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco de Assis 

Silva Panta e desenvolvido 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  JOICE GOMES DOS SANTOS participou do minicurso: 

“Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco de Assis 

Silva Panta e desenvolvido 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 ERISVANIO ARAÚJO DOS SANTOS participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 GLAUBIA DE CASTRO AMORIM participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 CAROLLAINE PINTO SOUZA participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 DE ARAUJO COSTA participou do minicurso: 

“Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco de Assis 

Silva Panta e desenvolvido 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 ÉRICA NATALIA A. SIQUEIRA participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 JOAQUIM JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO SILVA PAZ 

participou do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo 

docente Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 FREDSON FILIPE CASTRO BARROS participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 DAIANE  DE SOUZA SANTOS participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 SARA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 LAYZA FRANCE LIMA DO NASCIMENTO 

participou do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo 

docente Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 ADRIANA CARVALHO DE LIMA participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 FERNANDA DA SILVA GONÇALVES participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 CAMILA COELHO DAMASCENO participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 TELMA REJANE DO NASCIMENTO LEAL 

participou do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo 

docente Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 ROBISMAR ALENCAR DA SILVA participou do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 IURE DE SOUZA CUNHA participou do minicurso: 

“Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco de Assis 

Silva Panta e desenvolvido 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 EUGENIO FÁBIO FERREIRA RODRIGUES 

participou do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo 

docente Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido 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 

                                                          


