
Certificado 
Certificamos que ANDERSON VAZ DE ARAÚJO 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 CAIO RODRIGUES ROSENDO 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 JEOVÂNIA JOSIÉLE 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 PEDRO HENRIQUE PEREIRA 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 LUANA MIRELLE SANTOS MONTEIRO 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 MATHEUS JOSÉ 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 LETÍCIA ALVES 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 THALES SOARES 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 ADENISON ANTONIO TRINDADE 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 MARIA BEATRIZ 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 JOÃO VICTOR BRANDÃO 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 EMERSON DOS 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 YANNE CRISTINA LOPES DE CARVALHO 

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 GABRIELA ANNELISE CORDEIRO DE ALENCAR 

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 IRYS DAYANE 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 AMANDA MARIA RIBEIRO 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 JÉSSICA DE SOUSA 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 ANDRESSA DE OLIVEIRA MUNIZ 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 LUCAS VINICIUS DE CALDAS LIMAS 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 MESSIAS DA SILVA ROSA 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 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 LIGIA OLIVEIRA DE MATOS 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 LUIZ HEBERT P. HIPÓLITO 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 GLENA GOMES 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 ALINE RODRIGUES 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 RUY GABRIEL SANTOS 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 MARIA AYALLE CARIRI DE MELO 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 VINÍCIUS VERAS 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 MILAYNE CINTHIA DA SILVA 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 ISIS TAMIRES BATISTA 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 RENATA PÂMELA ADONES GOMES 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 NÁDIA CRISTINE DE SOUZA GONZAGA 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 LUCÍLIA KELLY ARAÚJO 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 JOÃO DE SÁ ARAÚJO TRAPIÁ FILHO 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 YORRANA APÓSTOLO 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 

                                                          


