
Certificamos que ALAÍDE RAQUEL NUNES DE SOUZA HOLANDA participou do 

Minicurso: “O diabo 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: “O diabo 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: “O diabo 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 CAMILA CARVALHO CARDOSO participou do Minicurso: “O diabo 

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: “O 

diabo 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: “O diabo 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 ELOISA PATRÍCIA GOMES DE SOUZA participou do Minicurso: “O 

diabo 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: “O diabo 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: “O diabo 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 ISABELLA SILVA CAVALCANTE SOARES participou do Minicurso: 

“O diabo 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 CARLOS DA SILVA FERREIRA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 NELSON CARVALHO FERREIRA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 JÚLIO MARCOS MACENA RODRIGUES SANTOS participou do 

Minicurso: “O diabo 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: “O diabo 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 LUCAS VIANA NUNES VILAR participou do Minicurso: “O diabo 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: 

“O diabo 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 MARIANA DANTAS SÃO THIAGO participou do Minicurso: “O diabo 

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 MATEUS CARVALHO MUNIZ DE SOUZA participou do Minicurso: 

“O diabo 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: “O diabo 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 NERLÍ COELHO DE SOUSA participou do Minicurso: “O diabo 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 FELIPE FELIX PEIXOTO participou do Minicurso: “O diabo 

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 RAIELY GODOI MELO participou do Minicurso: “O diabo 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 REBECA FREITAS DE VASCONCELOS ARAUJO participou do 

Minicurso: “O diabo 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 WLADIMIR MOREIRA GOMES participou do Minicurso: “O diabo 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 JOSE CICERO COELHO DE SOUZA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 RITA DE CÁSSIA DA SILVA SANTOS participou do Minicurso: “O 

diabo 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 CAROLINE DE S. ARAÚJO participou do Minicurso: “O 

diabo 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 THAÍSA MARIA COELHO DE ARRUDA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 LÍLIAN DE SOUZA SANTOS participou do Minicurso: “O diabo 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 CÍCERO COELHO DE SOUZA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 RAYANNA CÁSSIA DA SILVA participou do Minicurso: “O diabo 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 RITA DE CÁSSIA DA SILVA SANTOS participou do Minicurso: “O 

diabo 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 CAROLINE DE S. ARAÚJO participou do Minicurso: “O 

diabo 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 THAÍSA MARIA COELHO DE ARRUDA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 LÍLIAN DE SOUZA SANTOS participou do Minicurso: “O diabo 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 AYLA RAYANE DE SOUZA BARBOSA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 DANIELLA VIEIRA NUNES participou do Minicurso: “O diabo 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 RITA DE CÁSSIA DA CRUZ LACERDA participou do Minicurso: “O 

diabo 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 

  


