
Certificamos que MARIA EDUARDA SANTOS CARVALHO participou como ouvinte da 

roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 ANANDA WENE TAVARES RODRIGUES participou como ouvinte da 

roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 TAISLÂNDIA OLIVEIRA ARAÚJO participou como ouvinte da roda 

de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 LUCAS WILLIAN NUNES DA SILVA participou como ouvinte da roda 

de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 LAÍS NADILLY NUNES DE SOUZA participou como ouvinte da roda 

de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 KAROLYNE BARBOSA GONÇALVES participou como ouvinte da 

roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 KÉSIA MOREIRA AMARAL participou como ouvinte da roda de 

conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 MATHEUS VARGAS DOS SANTOS ALMEIDA participou como 

ouvinte da roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de 

extensão” apresentada 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 IVONETE DINIZ OLIVEIRA participou como ouvinte da roda de 

conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 CARLOS MARQUES DO NASCIMENTO participou como ouvinte da 

roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 AMANDA CAROLINE DA SILVA FERREIRA participou como ouvinte 

da roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 ANA MARIA MACIEL DOS SANTOS participou como ouvinte da 

roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 JOILMA BARBOSA FERREIRA DE SOUSA participou como ouvinte 

da roda de conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 IRACEMA CAMPOS CUSATI participou como ouvinte da roda de 

conversa: “Socialização das experiências com atividades de extensão” 

apresentada 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 

  


