
Certificamos que DANIELLA VIEIRA NUNES participou do Minicurso: “Os arquivos 

escolares como fonte de pesquisa e patrimônio cultural ” proposto pela docente 

Kalline Laira Lima dos Santos 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 RITA DE CÁSSIA DA CRUZ LACEDA participou do Minicurso: “Os 

arquivos escolares como fonte de pesquisa e patrimônio cultural ” proposto pela 

docente Kalline Laira Lima dos Santos 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 LILIAN DE SOUZA SANTOS participou do Minicurso: “Os arquivos 

escolares como fonte de pesquisa e patrimônio cultural ” proposto pela docente 

Kalline Laira Lima dos Santos 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 KETIMA KALINE RIBEIRO TORRES participou do Minicurso: “Os 

arquivos escolares como fonte de pesquisa e patrimônio cultural ” proposto pela 

docente Kalline Laira Lima dos Santos 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 ROBSON BARBOSA FONSECA participou do Minicurso: “Os 

arquivos escolares como fonte de pesquisa e patrimônio cultural ” proposto pela 

docente Kalline Laira Lima dos Santos 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 IRACEMA SANTOS CARVALHO DOS ANJOS participou do 

Minicurso: “Os arquivos escolares como fonte de pesquisa e patrimônio cultural ” 

proposto pela docente Kalline Laira Lima dos Santos 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 RAYANI MIRELA SILVA PIMENTA participou do Minicurso: “Os 

arquivos escolares como fonte de pesquisa e patrimônio cultural ” proposto pela 

docente Kalline Laira Lima dos Santos 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 

  


