
Certificamos que ANDRÉ DOS SANTOS FERREIRA participou da Oficina: “Oficina de 

física: conceitos e práticas” proposta pelo docente Claudemiro de Lima Júnior 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 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que IAGO BARTOLOMEU DE SOUZA participou da Oficina: “Oficina de 

física: conceitos e práticas” proposta pelo docente Claudemiro de Lima Júnior 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 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que VITÓRIA ALVES TAVARES participou da Oficina: “Oficina de física: 

conceitos e práticas” proposta pelo docente Claudemiro de Lima Júnior 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 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARINA DE MATOS RIBEIRO participou da Oficina: “Oficina de 

física: conceitos e práticas” proposta pelo docente Claudemiro de Lima Júnior 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 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIANA DA SILVA MATOS participou da Oficina: “Oficina de 

física: conceitos e práticas” proposta pelo docente Claudemiro de Lima Júnior 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 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ALANA OLIVEIRA DE ANDRADE participou da Oficina: “Oficina de 

física: conceitos e práticas” proposta pelo docente Claudemiro de Lima Júnior 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 04 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


