
Certificamos que ALAÍDE RAQUEL NUNES DE SOUZA HOLANDA participou do 

Minicurso: “Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto 

pelo docente Luciano José Viana 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 ALEXANDRE QUEIROS JUNIOR participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 ALICE CARLA FERREIRA GEADA PAIS DA COSTA participou do 

Minicurso: “Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto 

pelo docente Luciano José Viana 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 ALINE BARROSO GOMES EVANGELISTA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 ANA JÚLIA GOMES DE LIMA participou do Minicurso: “Introdução 

à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano 

José Viana 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 ANA LUÍSA ANDRADE MORAIS participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 BEATRIZ APARECIDA DE AGUIAR NEVES participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 BEATRYZ MENEZES DE ARAÚJO participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 BIANCA GOMES BARROSO participou do Minicurso: “Introdução à 

história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José 

Viana 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 EDILMA SOARES DA SILVA SEVERO participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 EDJANE BORGES FONSECA participou do Minicurso: “Introdução 

à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano 

José Viana 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 ESTEFFANE VIANA FELISBERTO participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 FABIANA VIEIRA OLIVEIRA participou do Minicurso: “Introdução à 

história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José 

Viana 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 FERNANDA BATISTA SOARES participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 FERNANDO ANTONELLI MUNIZ DE RAMOS participou do 

Minicurso: “Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto 

pelo docente Luciano José Viana 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 FLÁVIA DRIELLY SOUZA participou do Minicurso: “Introdução à 

história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José 

Viana 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 FRANCISCA TACIELE FERREIRA DE OLIVEIRA participou do 

Minicurso: “Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto 

pelo docente Luciano José Viana 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 GIZELLE RIBEIRO DA SILVA participou do Minicurso: “Introdução à 

história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José 

Viana 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 KALIANA MIRTES CLEMENTINO SILVA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 MARCOS DE ARAÚJO OLIVEIRA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 MARIA CLARA GOMES DA SILVA SANTOS participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 MAYARA LARYSSA LOPES DA SILVA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 MILENA DE ARAÚJO COSTA participou do Minicurso: “Introdução 

à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano 

José Viana 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 NATÁLIA LARISSA FEITOSA RODRIGUES participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 NATALIA CRISTIANE GOMES LIMA SANTOS participou do 

Minicurso: “Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto 

pelo docente Luciano José Viana 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 PEDRO HENRIQUE MACÊDO LIMA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 RAICA OHANA BORGES DA CRUZ FERREIRA participou do 

Minicurso: “Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto 

pelo docente Luciano José Viana 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 THAMYRIS DIAS GOMES participou do Minicurso: “Introdução à 

história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José 

Viana 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 VINÍCIUS FEITOSA DA SILVA participou do Minicurso: “Introdução 

à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano 

José Viana 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 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA ROSA participou do 

Minicurso: “Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto 

pelo docente Luciano José Viana 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 EMANUELA COELHO ROCHA participou do Minicurso: “Introdução 

à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano 

José Viana 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 MARIA DO CARMO LEITE participou do Minicurso: “Introdução à 

história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José 

Viana 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 LARA DO CARMO LEITE participou do Minicurso: “Introdução à 

história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José 

Viana 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 JOSÉ MÁRISTON DE OLIVEIRA MACÊDO participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 JULIANA BRITO participou do Minicurso: “Introdução à história 

das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente Luciano José Viana 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 MARCOS DA CUNHA PEREIRA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 WANESSA ROSELY BARBOSA VIEIRA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 LOUYSE CAROLINE SANTOS CURSINO participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 RODRIGO LEITE VALENTIM DE SOUZA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 RODRIGO LEITE VALENTIM DE SOUZA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 INDYRA TALENTINO MOREIRA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 DRIELLY FERNANDES BORGES participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 ELIETE DA SILVA BARROS COELHO participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 ALINE BARROSO GOMES EVANGELISTA participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 ITALUZIA PEREIRA DE CASTRO SANTOS participou do Minicurso: 

“Introdução à história das mulheres no ocidente medieval” proposto pelo docente 

Luciano José Viana 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 

  


