
Certificamos que RICARDO DA PURIFICAÇÃO NUNES participou da oficina: 

“Conservação e restauração de arquivos escolares para preservação da memória 

da Educação no Sertão do São Francisco” proposta pela docente Iracema Campus 

Cusati e conduzida na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada 

no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que DAVI DE SOUSA VASCONCELOS participou da oficina: 

“Conservação e restauração de arquivos escolares para preservação da memória 

da Educação no Sertão do São Francisco” proposta pela docente Iracema Campus 

Cusati e conduzida na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada 

no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que SARA PIRES COELHO participou da oficina: “Conservação e 

restauração de arquivos escolares para preservação da memória da Educação no 

Sertão do São Francisco” proposta pela docente Iracema Campus Cusati e 

conduzida na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LAILSON RODRIGUES COELHO participou da oficina: 

“Conservação e restauração de arquivos escolares para preservação da memória 

da Educação no Sertão do São Francisco” proposta pela docente Iracema Campus 

Cusati e conduzida na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada 

no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que RODRIGO VIEIRA DA CRUZ participou da oficina: “Conservação e 

restauração de arquivos escolares para preservação da memória da Educação no 

Sertão do São Francisco” proposta pela docente Iracema Campus Cusati e 

conduzida na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no 

período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ROSIVALDO DOS SANTOS SOUZA participou da oficina: 

“Conservação e restauração de arquivos escolares para preservação da memória 

da Educação no Sertão do São Francisco” proposta pela docente Iracema Campus 

Cusati e conduzida na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada 

no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


