
Certificamos que BEATRIZ ALVES OLIVEIRA participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 ELTON GABRIEL FERNANDES DE BRITO participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 ROXANA BRAGA DE ANDRADE TELES participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 BARROS LACERDA NUNES participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 ISABELA MARIA ALENCAR DOS ANJOS participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 BARBARA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO participou da 

Palestra: “Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias 

atuais.” proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 SIMONE DE LIMA FRANCO participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 TARCÍSIO F. ALVES DA SILVA participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 ZAIRA DANTAS DE M. CAVALCANTE participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 THAIS KELLEN DA SILVA BARROS participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 JACQUELINE FERREIRA DIAS participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 ELINALVA COÊLHO LUZ participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 ANDERSON DAVID ALMEIDA DA SILVA participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 NATHAN NUNES DE CARVALHO participou da Palestra: “Impacto 

da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 LUCAS DA SILVA OLIVEIRA participou da Palestra: “Impacto 

da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 GABRIEL CARVALHO SILVA participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 ANNA CAROLINE AIRES LACERDA participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 EDUARDO RODRIGUES GENOVEZ participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 DANIELLA VIEIRA NUNES participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 RITA DE CASSIA DA CRUZ LACERDA participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 KLEITON GOMES BRAGA participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 ITACUÍRIS PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 MARQUES DO NASCIMENTO participou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 KAUANE GABRIELLE DE ARAUJO FERNANDES participou da 

Palestra: “Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias 

atuais.” proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 JÚLIA DE SOUZA AMORIM participou da Palestra: “Impacto 

da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 MARIANE DA SILVA G. participou da Palestra: “Impacto da 

redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” proposta e 

apresentada como atividade de abertura da 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 EVERANA KELLY LEAL DE ALMEIDAparticipou da Palestra: 

“Impacto da redução de recursos financeiros sobre a ciência nos dias atuais.” 

proposta e apresentada como atividade de abertura da 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 

  


