
Certificamos que ABILENE PINHEIRO SANTOS DA SILVA participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA BEATRIZ DA COSTA RODRIGUES participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ÉLIDA MARTINS DE LAVÔR participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FLÁVIA ALVES DO NASCIMENTO participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que DAYANNY DOMINGOS DE LIMA participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GABRIEL FEITOSA DE ANDRADE participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que HAMILTON FELIPE ANDRADE SANTOS participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que HELOISA JÁCOME CORREIA participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que INGRID KELLY SILVA DE MACEDO participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JULIANA BEATRIZ CUNHA DA SILVA participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JULIANA REIS CORDEIRO DE LIRA participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que KAROLINE BENÍCIO NOVAZ participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LETÍCIA ALVES SILVA participou da Oficina: “Workshop: Sistema 

de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo docente 

Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana universitária 

UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, 

perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que SARA RÚBIA DE SOUZA FRANCO participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que VANESSA LANDIM DE CARVALHO participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que VICTÓRIA FREITAS LISBOA participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que VITORIA JHOYSE G. DE MOURA participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que KÉSIA MOREIRA SAMPAIO AMARAL participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LUIZA SILVA AQUINOI LIMA participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA EDUARDA MOTA MELO participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA CAROLINA RODARTI PITANGUI participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FRANCISCO LOCKS NETO participou da Oficina: “Workshop: 

Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” proposta pelo 

docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da semana 

universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 de 

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA EDUARDA LEAL DO NASCIMENTO CRUZ participou da 

Oficina: “Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de 

tratamento.” proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de 

abertura da semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período 

de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que WÉVERTON BERTO DE ALMEIDA participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LAÍS NADILLY NUNES DE SOUZA participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GABRIELA ELLEN DE OLIVEIRA SOARES participou da Oficina: 

“Workshop: Sistema de avaliação osteopática e noções básicas de tratamento.” 

proposta pelo docente Heitor Cavalini e apresentada como atividade de abertura da 

semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, realizada no período de 15 a 19 

de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


