
Certificamos que ALANE MACEDO DA SILVA participou do Minicurso: “Como 

percebemos o mundo? Uma introdução à fisiologia sensorial.” proposto pela 

docente Amanda Alves Marcelino da Silva 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 JESSICA LETICIA RODRIGUES FERREIRA participou do Minicurso: 

“Como percebemos o mundo? Uma introdução à fisiologia sensorial.” proposto 

pela docente Amanda Alves Marcelino da Silva 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 PAMELA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA participou do Minicurso: 

“Como percebemos o mundo? Uma introdução à fisiologia sensorial.” proposto 

pela docente Amanda Alves Marcelino da Silva 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 SOUZA TEIXEIRA participou do Minicurso: “Como 

percebemos o mundo? Uma introdução à fisiologia sensorial.” proposto pela 

docente Amanda Alves Marcelino da Silva 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 HERCULANO RIBEIRO DA SILVA NETO participou do Minicurso: 

“Como percebemos o mundo? Uma introdução à fisiologia sensorial.” proposto 

pela docente Amanda Alves Marcelino da Silva 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 ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA FILHO participou do Minicurso: 

“Como percebemos o mundo? Uma introdução à fisiologia sensorial.” proposto 

pela docente Amanda Alves Marcelino da Silva 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 VICTORIA CAMPOS DE SOUZA PLASENCIA AGUIRRE participou 

do Minicurso: “Como percebemos o mundo? Uma introdução à fisiologia 

sensorial.” proposto pela docente Amanda Alves Marcelino da Silva 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 

  


