
Certificamos que BEATRIZ APARECIDA DE AGUIAR NEVES participou da Palestra: 

“Teoria da narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente 

Joaquim de Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no 

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

carga horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que EDUARDO VINICIUS MORAES SILVA participou da Palestra: 

“Teoria da narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente 

Joaquim de Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no 

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

carga horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FLÁVIA DRIELLY SOUZA participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JACQUELINE FERREIRA DIAS participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JANAINA MENDES DA SILVA participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que LAERTE DE SOUZA SILVA participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARCOS GUSTAVO MARINS DIAS participou da Palestra: “Teoria 

da narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim 

de Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que THAMYRIS DIAS GOMES participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ALINE SANTOS DUARTE participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que DHIEGO CALIDAS SILVA participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JEFFERSON PEREIRA MEDRADO participou da Palestra: “Teoria 

da narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim 

de Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JÚLIA VALENTINO ARANHA participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ISABELA DE ASSIS FREIRE participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANDSON JOSÉ DE MENEZES participou da Palestra: “Teoria da 

narrativa e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de 

Melo Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus 

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

horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ALINE ELOI FERREIRA participou da Palestra: “Teoria da narrativa 

e escrita da História em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de Melo 

Azevedo e apresentada na semana universitária UPE-2018 no Campus Petrolina, 

realizada no período de 15 a 19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 02 

horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que  participou da Palestra: “Teoria da narrativa e escrita da História 

em Paul Ricoeur” proposta pelo docente Joaquim de Melo Azevedo e apresentada 

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

19 de outubro de 2018, perfazendo carga horária de 02 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


