
Certificamos que Laís Costa Alves apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o trabalho de 

ensino (PFA/monitoria) intitulado: “TERCEIRA IDADE EM AÇÃO: uma proposta de planejamento de 

cardápios balanceados – da teoria á prática” de autoria: Laís Costa Alves; Ana Kathielly Negreiro de sá; 

Hanna Nicole Teixeira Lopes; Macilene Barbosa de Lima; Yanna Hermoges Ferreira e Diego Felipe dos 

Santos Silva. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Pires de Melo Montenegro apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Relato de experiência de monitores de 

anatomia humana sobre o uso de modelos anatômicos associados á peças cadavéricas no processo 

ensino-aprendizado” de autoria: Lucas Willian Nunes da Silva; Cleiton Rone dos Santos Lima; Miguel 

Henrique Cruz de Santana; Diego Rocha Pires e Iracema Pires de Melo Montenegro.  O referido trabalho foi 

apresentado durante a 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 Kelle Caroline Filgueira da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Autonomia e experiência criativa na monitoria: 

elaboração de roteiro prático para disciplina saúde coletiva I” de autoria: Kelle Caroline Filgueira da 

Silva; Juliana Freitas Campos; Pricylla Helena Alencar Falção Sobral e Flávia Emília Cavalcante Valença 

Fernandes. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Juliana Freitas Campos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Monitoria em saúde do idoso: vivências de valoração” de 

autoria: Juliana Freitas Campos; Kelle Caroline Filgueira da Silva; Pricylla Helena Alencar Falção Sobral e 

Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Juliana Freitas Campos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Fortalecendo a docência em saúde coletiva e saúde idoso 

por meio da monitoria” de autoria: Juliana Freitas Campos; Kelle Caroline Filgueira da Silva; Pricylla Helena 

Alencar Falção Sobral e Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes. O referido trabalho foi apresentado 

durante a 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 Lucineide Rodrigues Gomes apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Avaliação antropométrica em idosos: estimativas de peso 

e estatura e concordância entre classificações de IMC.” de autoria: Lucineide Rodrigues Gomes; Yanna 

Gabrielle Hermogenes Ferreira; Dayenne Cíntia Alves de Lima; Mariana Luiza Rodrigues de Marins; Michelle 

Vantini Checcio Skrapec e Andréa Marques Sotero. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Luiza Rodrigues de Marins apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Prevalência de excesso de peso e percentual 

de gordura em crianças de creche pública em Petrolina-PE.” de autoria: Mariana Luiza Rodrigues de 

Marins; Dayenne Cíntia Alves de Lima; Yanna Gabrielle Hermogenes Ferreira; Lucineide Rodrigues Gomes; 

Michelle Vantini Checcio Skrapec e Andréa Marques Sotero. O referido trabalho foi apresentado durante a 

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 Letícia Alves de Oliveira apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Ensino da língua espanhola no FATI ( Faculdade Aberta à 

Terceira Idade): as dificuldades da comunicação e do aprendizado dos alunos.” de autoria: Iure de 

Souza Cunha; Jônata Gonçalves da Silva;  Letícia Alves de Oliveira; Cícera Gabriele de Lima Galvão; Thiago 

dos Santos Carvalho e Francisco de Assis S. Panta. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Biomarcadores cardíacos: uma revisão 

sistemática.” de autoria: Isabela Maria Alencar dos Anjos; Taisy Cinthia Ferro Cavalcante; Thays Kallyne 

Marinho de Souza e Amanda Alves Marcelino da Silva. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Vasconcelos Batista dos Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “A importância do estágio curricular 

supervisionado I na formação do discente de enfermagem.” de autoria: Mariana Vasconcelos Batista dos 

Santos; Luana Batista da Silva e Thereza Christina da Cunha Lima Gama. O referido trabalho foi apresentado 

durante a 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 apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, 

o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Impactos da composição de placas beta-amiloides na 

atuação do sistema gabaérgico durante a doença de Alzheimer.” de autoria: Mariana Barros Lacerda 

Nunes; Elton Gabriel Fernandes de Brito; Taisy Cinthia Ferro Cavalcante; thays Kallyne Marinho de Souza e 

Amanda Alves Marcelino da Silva. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Carla Nunes dos Anjos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Prevalência de excesso de peso e risco cardiovascular em 

grupo de idosas ativas, Petrolina-PE.” de autoria: Carla Nunes dos Anjos e Andréa Marques Sotero. O 

referido trabalho foi apresentado durante a 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 Dayenne Cíntia Alves de Lima apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, 

o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Experimentos práticos com ferramentas de avaliação do 

estado nutricional em todos os ciclos da vida como modelo de ensino aprendizagem.” de autoria: 

Dayenne Cíntia Alves de Lima e Andréa Marques Sotero. O referido trabalho foi apresentado durante a 

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 Emilly Vitória Macedo Lima apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “A monitoria como fortalecimento da docência na 

disciplina de saúde, ambiente e qualidade de vida.” de autoria: Emilly Vitória Macedo Lima e Luciana 

Pessoa Maciel Diniz. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Beatriz Miranda da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Evolução do tratamento medicamentoso da doença de 

Chagas.” de autoria: Beatriz Miranda da Silva; Taisy Cinthia Ferro Cavalcante; thays Kallyne Marinho de 

Souza e Amanda Alves Marcelino da Silva. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Yanna Gabrielle Hermogens Ferreira apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Prevalência de excesso de peso em gestantes 

segundo idade gestacional.” de autoria: Yanna Gabrielle Hermogens Ferreira e Andrea Marques Sotero. O 

referido trabalho foi apresentado durante a 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 Ariana dos Santos Souza apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Controle de qualidade e higiene dos alimentos 

consumidos em restaurantes e cantinas universitárias na cidade de Petrolina.” de autoria: Ariana dos 

Santos Souza e Claudileide de Sá Silva. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Emily Oliveira Duarte apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o trabalho 

de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Fisiologia do envelhecimento: um relato de experiência.” de 

autoria: Emily Oliveira Duarte; Nadja Maria dos Santos e Thereza Christina da Cunha Lima Gama. O referido 

trabalho foi apresentado durante a 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 Dayenne Cíntia Alves de Lima apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, 

o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Associação do IMC/I e relação cintura estatura em 

adolescentes de escola privada em Petrolina-PE.” de autoria: Dayenne Cíntia Alves de Lima; Lucineide 

Rodrigues Gomes; Mariana Luiza Rodrigues de Marins; Yanna Gabrielle Hermogens Ferreira e Andréa 

Marques Sotero. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Luana da Silva Martins apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Tempo, memória, identidade, conceitos históricos da 

teoria a prática.” de autoria: Luana da Silva Martins e Ana Clara Farias Brito. O referido trabalho foi 

apresentado durante a 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 Larissa Brito Vieira Diniz apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Uso do estudo de caso como instrumento na monitoria da 

disciplina cuidar de enfermagem na saúde do adulto: relato de experiência.” de autoria: Larissa Brito 

Vieira Diniz e Roxana Andrade Braga Teles. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Yana Luise Falcão Lins apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Materiais didáticos alternativos em aulas práticas de 

anatomia humana.” de autoria: Yana Luise Falcão Lins e Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro. O 

referido trabalho foi apresentado durante a 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 José Eduardo de Lima Leal Alves Monteiro apresentou oralmente, sob dinâmica de roda 

de conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “O uso de um ambiente on-line na disciplina 

de microbiologia.” de autoria: José Eduardo de Lima Leal Alves Monteiro; Jéssica Ailany de oliveira e 

Ricardo Kenji Shiosaki. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Carina Carvalho Novaes apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Avaliação do conhecimento de discentes da disciplina de 

nutrição normal e dietética I sobre proteínas.” de autoria: Carina Carvalho Novaes; Maria Carolina Barros 

Costa; Amanda Alves Marcelino da Silva; Thays Kallyne Marinho de Souza e Taisy Cinthia Ferro Cavalcante. 

O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Hortência Rodrigues Brandão apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, 

o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Elaboração de roteiro ilustrado de aulas práticas e casos 

clínicos de Parasitologia para estudantes de Nutrição.” de autoria: Hortência Rodrigues Brandão; Rafaela 

Morais da Silva; Bruna Lustosa Bezerra Moraes; Maria Paula pereira Borges e Marcos Veríssimo de Oliveira 

Cardoso. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Ludimilla da Costa Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “A vivência da monitoria na disciplina práticas educativas 

em enfermagem.” de autoria: Ludimilla da Costa Santos; Emilly Vitória Macedo Lima; Evellyn Denise de 

Souza Rodrigues; Priscylla Helena Alencar Falcão Sobral e Luciana Pessoa Maciel Diniz. O referido trabalho 

foi apresentado durante a 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 Evellyn Denise de Souza Rodrigues apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “A monitoria como fortalecimento da docência 

nas disciplinas práticas educativas em enfermagem e saúde, ambiente e qualidade de vida (SAQV).” 

de autoria: Evellyn Denise de Souza Rodrigues; Emilly Vitória Macedo Lima; Ludimilla da costa Santos; 

Priscylla Helena Alencar Falcão Sobral; Luciana Pessoa Maciel Diniz. O referido trabalho foi apresentado 

durante a 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 Ilmara Rodrigues Gomes apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Método de ensino de anatomia humana através da técnica 

de papercraft).” de autoria: Ilmara Rodrigues Gomes; Marcus Vinicius dos Santos Faustino; Iracema Hermes 

Pires de Melo Montenegro e Diego Rocha Pires. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Wérika Souza Matos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o trabalho 

de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “A produção de vídeos como práticas pedagógicas no ensino de 

história do pensamento geográfico.” de autoria: Wérika Souza Matos e Sidclay Cordeiro Pereira. O 

referido trabalho foi apresentado durante a 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 Sara Rúbia de Souza Franco apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “O portfólio como estratégia de ensino e aprendizagem nas 

disciplinas de vivências em saúde I e II do curso de fisioterapia.” de autoria: Sara Rúbia de Souza 

Franco e Auxiliadora Renê de Melo Amaral. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Hanna Nicole Teixeira Lopes apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Risco cardiovascular pela circunferência do pescoço em 

estudantes universitários Petrolina-PE.” de autoria: Hanna Nicole Teixeira Lopes; Yanna Gabrielle 

Hermogenes Ferreira; Dayenne Cíntia Alves Lima; Lucineide Rodrigues Gomes; Mariana Luiza Rodrigues de 

Maris; Michele Vantini Checcio Skrapec e Andrea Marques Marques. O referido trabalho foi apresentado 

durante a 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 Tayná de Souza Alencar apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/monitoria) intitulado: “Uma tentativa de diminuir as reprovações na disciplina de 

cálculo diferencial e integral II.” de autoria: Tayná de Souza Alencar e Lucília Batista Dantas Pereira. O 

referido trabalho foi apresentado durante a 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 Aline Medeiros de Oliveira apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “O papel da educação na formação da 

identidade cultural.” de autoria: Aline Medeiros de Oliveira; Brenda Camila Siqueira da Silva; Eliane da Silva 

Souza; Cleicianne da Costa Silva; Meriângela Sales Rodrigues; Silvana Rodrigues da Silva e Genivaldo do 

Nascimento. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Jefferson Felipe do Vale Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “A aplicação do gênero poema por 

meio da sequência didática: um relato de experiência.” de sua autoria. O referido trabalho foi apresentado 

durante a 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 Caroline Januario Filipe apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Alternativas didático-pedagógicas como 

método complementar ao ensino da anatomia humana.” de autoria: Ana Caroline Januario Filipe; Geice 

Kelly Rodrigues Ramos; Camila Venancia Guerra Andrade; Yana Luise Falção Lins; Diego Pires Rocha e 

Iracema Hermes Pires de Mélo Montenegro. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Áquila Kayla Calvacanti da Cruz Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Circunferência do pescoço: uma 

ferramenta de triagem útil para o risco cardiovascular em adultos.” de autoria: Áquila Kayla Calvacanti 

da Cruz Silva; Jéssica Pereira dos Santos; Ana Beatriz Ferreira dos Santos; Ísis Paula Leopoldo Ramalho; 

Andréa marques Sotero e Michele Vantini Checchio Skrapec. O referido trabalho foi apresentado durante a 

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 Thaysa Gabriella Cazuza Callou apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Informática aplicada ao ensino da 

matemática.” de autoria: Daniele Rodrigues do Nascimento; Hemmanuel Pereira de Albuquerque; Ronaldo 

Rafael Costa da Silva; Thaysa Gabriella Cazuza Callou e Carla Saturnina Ramos de Moura. O referido 

trabalho foi apresentado durante a 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 Izabella Silva Cavalcante Sores apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, 

o trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Cultura e livro didático: uma abordagem 

sobre as diversas culturas na vivência do aluno.” de autoria:  Iandra Aryel Gomes Brito; Izabella Silva 

Cavalcante Sores; Jefferson Felippe do Vale Santos; Nêmora Beatriz Silva Dias; Raiane de Araújo Silva e 

Genivaldo do Nascimento. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Camila Rodrigues da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “A relação da escola com a cultura e as 

identidades dos que nela atuam.” de autoria: Camila Rodrigues da Silva; Daiane Brito Santos Pereira; karla 

Gomes Nogueira; Maria da Conceição da Silva Nascimento; Mirele de Macêdo Castro; Nelcirlene de Melo 

Rodrigues e Genivaldo do Nascimento. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Josenilson dos Santos Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Letramento digital: sexualidade e gênero como 

influências de complexidade semiótica em comentários no facebook.” de autoria: Isabella Cavalcante 

Soares; Josenilson dos Santos Silva; Júlio Marcos Macena Rodrigues Santos; Nêmora Beatriz Silva Dias e 

Juliana Maria Ferreira de Lucena. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Jéssica Pereira dos Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Prevalência de excesso de peso em usuários 

das unidades básicas de saúde do município de Petrolina-PE.” de autoria: Jéssica Pereira dos Santos; 

Áquila Kayla Cavalcanti da Cruz Silva; Ana Beatriz Ferreira dos Santos; Lucineide Rodrigues Gomes; Andréa 

marques Sotero e Michele Vantini Checchio Skrapec. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Letícia de Souza Menezes Gomes apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Associação entre indicadores 

antropométricos de obesidade e hipertensão em adultos do submédio do vale do São Francisco-PE.” 

de autoria: Ana Letícia de Souza Menezes Gomes; Dayenne Cíntia Alves de Lima; Jéssica Pereira dos 

Santos; Áquila Kayla Cavalcanti da Cruz Silva; Andréa marques Sotero e Michele Vantini Checchio Skrapec. 

O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Érick Macêdo Carvalho apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “O laboratório de ensino de matemática na 

formação inicial do professor de matemática.” de sua autoria. O referido trabalho foi apresentado durante 

a 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 Leidiane Fernandes dos Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Interdisciplinaridade na prestação 

de serviço em saúde para o combate da obesidade em adultos jovens.” de autoria: Larissa Fernanda 

Silva Brito; Leidiane Fernandes dos Santos e Andréa Marques Sotero. O referido trabalho foi apresentado 

durante a 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 Larissa de Oliveira Santana apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Perfil Alimentar de Risco para as Doenças 

Crônicas em Adultos do Submédio do Vale do São Francisco - PE.” de autoria: Raianne Vitória Alencar 

Carvalho; Larissa Fernanda Silva Brito; Ana Letícia de Souza Menezes Gomes; Dayenne Cíntia Alves de 

Lima; Andréa Marques Sotero e Michele Vantini Checchio Skrapec. O referido trabalho foi apresentado 

durante a 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 Paula Cristina de Araújo apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “O ensino de língua portuguesa nas séries 

iniciais: reflexões por meio da percepção dos professores em formação.” de autoria: Paula Cristina de 

Araújo e Geam Karlo Gomes. O referido trabalho foi apresentado durante a 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 Lucivania de Souza Barros apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de ensino (PFA/Inovação pedagógica) intitulado: “Diário de Leituras: Um gênero textual no 

universo acadêmico.” de autoria: Lucivania de Souza Barros e Geam Karlo Gomes. O referido trabalho foi 

apresentado durante a 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. 

  


