
Certificamos que ANTÔNIO CARLOS DA SILVA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ISABELLA SILVA CAVALCANTE SOARES participou do Minicurso: 

“A relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MERIÂNGELA SALES RODRIGUES participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ISIS TAMIRES BATISTA FERNANDES participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que CARLOS ALBERTO DA SILVA MARTINS participou do Minicurso: 

“A relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que CAMILA RODRIGUES DA SILVA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que NELCIRLENE DE MELO RODRIGUES participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que THIAGO VINICIUS VERAS PEREIRA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FERNANDA BATISTA SOARES participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA LUISA ANDRADE MORAIS participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA MARIA GOMES AMORIM participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que WANDERSON WILLIAN DE ARAÚJO participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA AYALLE CARIRI DE MELO participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JEOVANIA JOSIELE DA SILVA DA SILVA participou do Minicurso: 

“A relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que YORRANA APÓSTOLO DE SOUZA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MÔNICA LAIZ GRANJA CORDEIRO participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA KARLA DA SILVA MARTINS participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOELMA BARROS DE SÁ participou do Minicurso: “A relevância do 

conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa Loureiro Marinho 

Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, 

realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 

horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOAVE SANTOS DE ALNELA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que PATRÍCIA FERREIRA ALVES participou do Minicurso: “A relevância 

do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa Loureiro 

Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no Campus 

Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga 

horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que INGRID GABRIELA FREIRE XAVIER participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GEANDERSON SILVA SANTANA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ERICKA LARISSA DOS SANTOS GOMES participou do Minicurso: 

“A relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOÃO DE SÁ ARAÚJO TRAPIÁ FILHO participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOSÉ MANOEL DOS SANTOS FILHO participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ALMERINDA RIBEIRO MIROVÓ participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que NEMORA BEATRIZ SILVA DIAS participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LIGIA OLIVEIRA DE MATRES participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIANA COELHO RODRIGUES participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que SARA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA participou do Minicurso: “A 

relevância do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa 

Loureiro Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no 

Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo 

carga horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que CARLOS CALEBE SANTOS participou do Minicurso: “A relevância 

do conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa Loureiro 

Marinho Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no Campus 

Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga 

horária de 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que AYLLA SILVA CABRAL participou do Minicurso: “A relevância do 

conto contemporâneo brasileiro” proposto pela docente Clarissa Loureiro Marinho 

Barbosa e ministrado na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, 

realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 04 

horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


