
Certificamos que JOCIELY TAÍS SILVA DE SANTANA participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que HELIS MARCIS DOS SANTOS SILVA participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que DIEGO DE SOUZA FREITAS participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JAIR DE SOUZA BENEVIDES participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOÃO VITOR RIBEIRO SAMPAIO participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GEANCARLOS MARTINS ROSA participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANDRÉ VITOR DOS SANTOS ALMEIDA participou do Minicurso: 

“Os Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de 

número” proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que CÉSAR PIERRE SILVA participou do Minicurso: “Os Fundamentos 

da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” proposto pelo 

docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que EDNALDO BARBOSA DA COSTA participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LEOLANDIA NOGUEIRA OLIVEIRA participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ÁLIFE GILVAN DE SOUZA SOBRINHO participou do Minicurso: “Os 

Fundamentos da Aritmética: as críticas de Frege sobre o conceito de número” 

proposto pelo docente João Paulo Carneiro 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


