
Certificado 
Certificamos que MARIA DAYSE AMORIM COELHO participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 NAERLEN ANA MARIA ALVES participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 ELIANA DA SILVA SOUZA participou do minicurso: “O 

diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 BRENDA CAMILA SIQUEIRA DA SILVA participou 

do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 MAIARA DE CARVALHO SOUZA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 AURICÉLIA CAVALCANTI RODRIGUES participou 

do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 CATIANE DOS SANTOS FARIAS participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 JÚLIA LOPES BONFIM participou do minicurso: “O 

diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 JOSÉ LUCAS PINHEIRO DE CARVALHO CRUZ 

participou do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os 

felinos‟”  coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e 

ministrado 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 NÚBIA GABRIELA DA COSTA SILVA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 RODRIGO DA SILVA LIMA  participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 ANDERSON DOS SANTOS participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 RODRIGO TORRES SILVA participou do minicurso: “O 

diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 TAISLANE DIAS FEITOSA participou do minicurso: “O 

diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 MILLE ROSA DA SILVA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 RAIRA MACIEL PEDREIRA participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 JOSÉ CÍCERO COELHO DE SOUZA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 FERREIRA AMORIM DA SILVA participou 

do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 CARVALHO CARDOSO participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 IASMIN DE BRITO BEZERRA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO participou 

do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 VANUZA AMARAL participou do minicurso: “O diálogo 

entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala docente 

Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 JOÃO GABRIEL LARANJEIRA GRANJA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 TALYNE BARBOSA ROSENO participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 AMANDA SAUSA DE OLIVEIRA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 DA SILVA SANTANA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 SILVANA RODRIGUES DA SILVA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 ISABELLA SILVA CAVALCANTE SOARES participou 

do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 BRITO SANTOS PEREIRA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 MARIANA DANTAS SÃO THIAGO participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 LARISSA NOVAES OLIVEIRA participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 JÚLIO MARCOS MACENA RODRIGUES SANTOS 

participou do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os 

felinos‟”  coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e 

ministrado 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 GIVALDO ALVES MARTINS JUNIOR participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 FABIANO DA COSTA REGIS participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 LARISSA SENA TELES participou do minicurso: “O 

diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 TAÍS DO NASCIMENTO MOTA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 LIZANDRA PEREIRA DE MENEZES participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 EDUARDO RODRIGUES GENOVEZ participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 BATISTA SOARES participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 ANANDA CRISTINA DA C. RAMOS participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 GLEICIANNE DA COSTA SILVA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 MARIANA LIMA SOBREIRA participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 ALMERINDA RIBEIRO MIRORÓ participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 JAILSON DE ALENCAR LEITE participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA participou do minicurso: “O 

diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 PRISCILA RAIANE DA S. BARBOSA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 LAIANE COELHO RODRIGUES participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 JOSÉ VITOR LIMA DO NASCIMENTO participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 NEMORA BEATRIZ SILVA DIAS participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 RAIANE DE ARAÚJO SILVA participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 ARTHUR ARAÚJO BARROS participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 JAMILLY CAROLINE BARBOSA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 ALDA MACEDO SANTANA participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 THAIS MILENE DOS SANTOS RAMOS participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 JOSÉ TELES DE SOUZA BARROS E SILVA 

participou do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os 

felinos‟”  coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e 

ministrado 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 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO 

participou do minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os 

felinos‟”  coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e 

ministrado 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 MERIÂNGELA SALES RODRIGUES participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 LIARA JÚNIA SOARES SILVA participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 MÔNICA LAÍZ GRANJA CORDEIRO participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 EMILY DUARTE ANDRADE participou do minicurso: 

“O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  coordenado pala 

docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 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 MARIANA DOS SANTOS SOUZA participou do 

minicurso: “O diálogo entre „As aventuras de Pi‟ e „Max e os felinos‟”  

coordenado pala docente Clarissa Loureiro Marinho Barbosa e ministrado 

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 

                                                          


