
Certificamos que ELAINY NAIARA DE SOUSA TELES participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ILMARA RODRIGUES GOMES participou da Oficina: “Metodologias 

ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta Albuquerque de 

Souza 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 03 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LEIDIANE FERREIRA OLIVEIRA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA EDUARDA SANTOS CARVALHO participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que PALOMA STHEFANE TELES SILVA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que PETRICIA NAIKE BARROS COELHO participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que RENATA TAYSA DE SOUZA AZEVEDO participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que VANESSA CAVALCANTI COELHO DE MACEDO participou da 

Oficina: “Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria 

Antoniêta Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LAÍS NADILLY NUNES DE SOUZA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LUCIANA DE SOUZA CANDIDO participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LIRIS LARISSE DOS SANTOS SOUZA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que CAROLINE ALMEIDA BRAGA participou da Oficina: “Metodologias 

ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta Albuquerque de 

Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JAMILIS KELLY SILVA DE OLIVEIRA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que CLEOMARA BARBOSA CORDEIRO participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que RAIZA MARIA SPERONI DIAS participou da Oficina: “Metodologias 

ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta Albuquerque de 

Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que IRIS FERREIRA COSTA participou da Oficina: “Metodologias ativas 

para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FABÍULA ESTEFANY RIBEIRO SIQUEIRA participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ELTON GABRIEL FERNANDES DE BRITO participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIANA BARROS LACERDA NUNES participou da Oficina: 

“Metodologias ativas para a terceira idade” proposta pela docente Maria Antoniêta 

Albuquerque de Souza 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 03 horas. 

                                           

 Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


