
Certificamos que CARLOS FIRMINO DURÃES ARCANJO participou da Oficina: 

“Comunicação na empresa: estratégias da teoria da polidez na gestão de 

pessoas.” proposta pela docente Renata Ferreira Rios e conduzida na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 4 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FÁBIO JORGE NASCIMENTO FERREIRA participou da Oficina: 

“Comunicação na empresa: estratégias da teoria da polidez na gestão de 

pessoas.” proposta pela docente Renata Ferreira Rios e conduzida na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 4 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOANA TARGINO DA SILVA participou da Oficina: “Comunicação 

na empresa: estratégias da teoria da polidez na gestão de pessoas.” proposta pela 

docente Renata Ferreira Rios e conduzida na semana universitária UPE-2018 no 

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

carga horária de 4 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MATHEUS JOSÉ DA SILVA participou da Oficina: “Comunicação na 

empresa: estratégias da teoria da polidez na gestão de pessoas.” proposta pela 

docente Renata Ferreira Rios e conduzida na semana universitária UPE-2018 no 

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

carga horária de 4 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ROSIMARY ALVES DE BRITO participou da Oficina: “Comunicação 

na empresa: estratégias da teoria da polidez na gestão de pessoas.” proposta pela 

docente Renata Ferreira Rios e conduzida na semana universitária UPE-2018 no 

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

carga horária de 4 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que WASHINGTON ANDRADE SILVA participou da Oficina: 

“Comunicação na empresa: estratégias da teoria da polidez na gestão de 

pessoas.” proposta pela docente Renata Ferreira Rios e conduzida na semana 

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

outubro de 2018, perfazendo carga horária de 4 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


