
Certificamos que Vanessa Francisca Vicente da Paixão apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “Ressuscitação cardiopulmonar: atualização da equipe do 

corpo de bombeiros considerando as diretrizes da AHA/2015” de autoria: Emilly Vitória Macedo Lima; 

Evellyn Denise de Souza Rodrigues; Vanessa Francisca Vicente da Paixão; Lusineide Carmo Andrade de 

Lacerda; Roxana Braga de Andrade Teles e Maria Emília Vidal 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 Raíssa Isabella Pereira de Souza Madureira apresentou oralmente, sob dinâmica de roda 

de conversa, o trabalho de extensão intitulado: “Medidas de suporte na prevenção de mortes evitáveis 

infantis por sufocamento” de autoria: Raíssa Isabella Pereira de Souza Madureira; Amanda Feitosa Pinto; 

Ana Milena Bonfim de Araújo; Angélica Kariny Rodrigues de Miranda; Flávia Emília Cavalcante Valença 

Fernandes e Rachel Mola de Mattos. 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 Amanda Feitosa Pinto apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Medidas de suporte na prevenção de mortes evitáveis infantis por 

sufocamento” de autoria: Raíssa Isabella Pereira de Souza Madureira; Amanda Feitosa Pinto; Ana Milena 

Bonfim de Araújo; Angélica Kariny Rodrigues de Miranda; Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes e 

Rachel Mola de Mattos. 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 Angélica Kariny Rodrigues de Miranda apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “Medidas de suporte na prevenção de mortes evitáveis 

infantis por sufocamento” de autoria: Raíssa Isabella Pereira de Souza Madureira; Amanda Feitosa Pinto; 

Ana Milena Bonfim de Araújo; Angélica Kariny Rodrigues de Miranda; Flávia Emília Cavalcante Valença 

Fernandes e Rachel Mola de Mattos. 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 Luzia Rodrigues Oliveira apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Práticas educativas para o puerpério como estratégia de melhoria da 

atenção integral a saúde da mulher” de autoria: Renata Pereira Gonçalves; Luzia Rodrigues Oliveira; 

Marcos Carvalho Gonçalves; Mariana Vasconcelos Batista dos Santos 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 Mikayane Leite Lourenço apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Papel da enfermagem no apoio ao autocuidado da pessoa com 

diabetes mellitus” de autoria: Anna Clara de Araújo Santos; Ingrid Isabelle Rocha da Silva; Meyla Ciena 

Alves da Cruz; Mikayane Leite Lourenço; Welba Maria Barros de Araújo Souza e Rosa de Cássia Miguelino 

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 Erika Daniela Guimarães Machado apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “(in)visibilidade e subnotificação da violência em grupos 

vulneráveis com enfoque no gênero feminino” de autoria: Erika Daniela Guimarães Machado; Luisa 

Barbosa Braga e Maria Elda Alves de Lacerda Campos. 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 Luisa Barbosa Braga apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o trabalho 

de extensão intitulado: “(in)visibilidade e subnotificação da violência em grupos vulneráveis com 

enfoque no gênero feminino” de autoria: Erika Daniela Guimarães Machado; Luisa Barbosa Braga e Maria 

Elda Alves de Lacerda Campos. 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 Carolina França de Sena apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Promoção à saúde para pessoas com diabetes na prevenção de 

ulceração nos pés” de autoria: Ana Carolina França De Sena; Joana Darc Lopes; Maria Clara Pereira 

Gomes Coelho; Maria Luiza de Sá Ferraz Cornélio; Wiris Bianca Alves da Silva e Rosa de Cássia Miguelino 

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 Wiris Bianca Alves da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Promoção à saúde para pessoas com diabetes na prevenção de 

ulceração nos pés” de autoria: Ana Carolina França De Sena; Joana Darc Lopes; Maria Clara Pereira 

Gomes Coelho; Maria Luiza de Sá Ferraz Cornélio; Wiris Bianca Alves da Silva e Rosa de Cássia Miguelino 

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 Cardoso Dantas apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Doação de órgãos: educação em saúde como ponto-chave para 

efetivação” de autoria: Mariana Cardoso Dantas; Dianna Mirelly Carvalho dos Santos; Thamires Milena 

Rodrigues; Sally Andrade Silveira; Talita Cláudia Sá da Silva e Gerlene Grudka Lira. 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 Dianna Mirelly Carvalho dos Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “Doação de órgãos: educação em saúde como ponto-chave 

para efetivação” de autoria: Mariana Cardoso Dantas; Dianna Mirelly Carvalho dos Santos; Thamires Milena 

Rodrigues; Sally Andrade Silveira; Talita Cláudia Sá da Silva e Gerlene Grudka Lira. 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 Talita Cláudia Sá da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Doação de órgãos: educação em saúde como ponto-chave para 

efetivação” de autoria: Mariana Cardoso Dantas; Dianna Mirelly Carvalho dos Santos; Thamires Milena 

Rodrigues; Sally Andrade Silveira; Talita Cláudia Sá da Silva e Gerlene Grudka Lira. 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 extensão intitulado: “Educação em saúde para mulheres na estratégia saúde da 

família” de autoria: Kelle Caroline Filgueira da Silva; Juliana Freitas Campos; Marcos Carvalho Gonçalves; 

Renata Pereira Gonçalves; Priscylla Helena Alencar Falcão Sobral e Nadja Maria dos Santos. 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 Beatriz Cunha da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, 

o trabalho de extensão intitulado: “Tuberculose: informação para conscientização” de autoria: Ailton 

Barros de Jesus Filho; Juliana Beatriz Cunha da Silva; Letícia Alves Silva; Miguel Henrique Cruz de Santana 

e Rogério Fabiano Gonçalves. 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 Alessandra Suyane Costa Galdino apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “Evidências sugestivas para a implantação de um 

ambulatório de nutrição destinado ao grupo materno-infantil na região do vale do São Francisco” de 

autoria: Alessandra Suyane Costa Galdino; Cicero Jonas Rodrigues Benjamim; Helker Albuquerque Macedo 

da Silva 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 Isis Paula Leopoldo Ramalho apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Avaliação do estado nutricional de adultos atendidos em ação de 

saúde realizada no dia do nutricionista” de autoria: Isis Paula Leopoldo Ramalho; Claudileide de Sá Silva; 

Ticiana Parente Aragão; Michele Vantini Checchio Skrapec; Diego Felipe dos Santos Silva 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 Luciana Martins de Barros apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “REIKRIAR: ampliando a qualidade de vida para a comunidade” de 

autoria: Luciana Martins de Barros; Ingrid Raphaela Souza Silva; Maria Luiza Santos Goes Cavalcanti; 

Auxiliadora Renê de Melo Amaral 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 Ingrid Raphaela Souza Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “REIKRIAR: ampliando a qualidade de vida para a comunidade” de 

autoria: Luciana Martins de Barros; Ingrid Raphaela Souza Silva; Maria Luiza Santos Goes Cavalcanti; 

Auxiliadora Renê de Melo Amaral 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 Maria Luiza Santos Goes Cavalcanti apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “REIKRIAR: ampliando a qualidade de vida para a 

comunidade” de autoria: Luciana Martins de Barros; Ingrid Raphaela Souza Silva; Maria Luiza Santos Goes 

Cavalcanti; Auxiliadora Renê de Melo Amaral 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 Isadora Gomes Nogueira apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “EMAGRECER: integralidade no cuidar com práticas integrativas e 

complementares” de autoria: Isadora Gomes Nogueira; Amanda Sampaio Inácio; Cícero Jonas Rodrigues 

Benjamim; Samylla Duanne Alves Castro 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 Maria Vanessa Feitoza da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, 

o trabalho de extensão intitulado: “Metodologias alternativas sobre corpo humano para integração do 

ensino superior com o médio” de autoria: Maria Vanessa Feitoza da Silva; Camila Venancia Guerra 

Andrade; Geice Kelly Rodrigues Ramos; Diego Pires Rocha 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 Lucas Willian Nunes da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Relato de experiência de monitores de anatomia humana sobre um 

curso de aperfeiçoamento em técnicas de dissecação anatômica” de autoria: Lucas Willian Nunes da 

Silva; Cleiton Rone dos Santos Lima; Miguel Henrique Cruz de Santana; Diego Pires Rocha 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 Élida Martins de Lavôr apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “VOCÊ JÁ USOU O SUS HOJE?” de autoria: Élida Martins de Lavôr; Jânio 

Luiz Correia Júnior; Thadyla Caroline Almeida Lima; Vanessa Landim de Carvalho 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 Vanessa Landim de Carvalho apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “VOCÊ JÁ USOU O SUS HOJE?” de autoria: Élida Martins de Lavôr; Jânio 

Luiz Correia Júnior; Thadyla Caroline Almeida Lima; Vanessa Landim de Carvalho 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 Fernanda Alves da Silva apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS: higienização, 

catalogação e digitalização de documentos escolares para reconstituição da história da educação 

matemática no sertão do São Francisco.” de autoria: Cícero Barbosa de Sousa; Fernanda Alves da Silva; 

Juliane Castro dos Santos; Matheus Maciel Caldas; Paula Caroline dos Anjos Rodrigues e Iracema Campos 

Cusati. 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 Cícero Barbosa de Sousa apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS: higienização, 

catalogação e digitalização de documentos escolares para reconstituição da história da educação 

matemática no sertão do São Francisco.” de autoria: Cícero Barbosa de Sousa; Fernanda Alves da Silva; 

Juliane Castro dos Santos; Matheus Maciel Caldas; Paula Caroline dos Anjos Rodrigues e Iracema Campos 

Cusati. 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 Juliane Castro dos Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS: higienização, 

catalogação e digitalização de documentos escolares para reconstituição da história da educação 

matemática no sertão do São Francisco.” de autoria: Cícero Barbosa de Sousa; Fernanda Alves da Silva; 

Juliane Castro dos Santos; Matheus Maciel Caldas; Paula Caroline dos Anjos Rodrigues e Iracema Campos 

Cusati. 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 Luciano de Souza Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “FATI ─ Faculdade Aberta à Terceira Idade: um espaço de sociabilidade 

e aprendizagem.” de autoria: Luciano de Souza Santos; Leomara Coelho Damasceno; Daiane de Souza 

Santos e Francisco de Assis Silva 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 Leomara Coelho Damasceno apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “FATI ─ Faculdade Aberta à Terceira Idade: um espaço de sociabilidade 

e aprendizagem.” de autoria: Luciano de Souza Santos; Leomara Coelho Damasceno; Daiane de Souza 

Santos e Francisco de Assis Silva 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 Daiane de Souza Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “FATI ─ Faculdade Aberta à Terceira Idade: um espaço de sociabilidade 

e aprendizagem.” de autoria: Luciano de Souza Santos; Leomara Coelho Damasceno; Daiane de Souza 

Santos e Francisco de Assis Silva 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 Thaysa Gabriella Cazuza Callou apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ONLINE NA PARCERIA 

UNIVERSIDADE-ESCOLA.” de autoria: Daniele Rodrigues do Nascimento; Hemmanuel Pereira de 

Albuquerque; Ronaldo Rafael Costa da Silva; Thaysa Gabriella Cazuza Callou e Lemerton Matos Nogueira. 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 Daniele Rodrigues do Nascimento apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ONLINE NA PARCERIA 

UNIVERSIDADE-ESCOLA.” de autoria: Daniele Rodrigues do Nascimento; Hemmanuel Pereira de 

Albuquerque; Ronaldo Rafael Costa da Silva; Thaysa Gabriella Cazuza Callou e Lemerton Matos Nogueira. 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 Hemmanuel Pereira de Albuquerque apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ONLINE NA PARCERIA 

UNIVERSIDADE-ESCOLA.” de autoria: Daniele Rodrigues do Nascimento; Hemmanuel Pereira de 

Albuquerque; Ronaldo Rafael Costa da Silva; Thaysa Gabriella Cazuza Callou e Lemerton Matos Nogueira. 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 Mateus Castro Rosendo apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de conversa, o 

trabalho de extensão intitulado: “Ensino de geologia e paleontologia nas escolas de ensino médio do 

estado de Pernambuco.” de autoria: Mateus Castro Rosendo; Alef Ítalo Souza Silva; Ericleide Macedo 

Fernandes; Paulo Miguel de Oliveira Junior e Luciana Freitas de Oliveira França. 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 Carolina Soares de Almeida apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “USO DE FILMES NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA: uma experiência a partir do projeto de extensão cineclub.” de autoria: Ana Carolina 

Soares de Almeida; Tais Canto; Julia Lopez; James Kale; Joilma Barbosa Ferreira de Sousa; Edna Maria 

Alencar de Sá e Leonardo Elizeu Alves. 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 Wanderson Lima Dantas e Santos apresentou oralmente, sob dinâmica de roda de 

conversa, o trabalho de extensão intitulado: “Educação popular através da Faculdade Aberta a Terceira 

Idade-FATI.” de autoria: Wanderson Lima Dantas e Santos; Priscylla Helena Alencar Falcão Sobral; 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. 
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