
Certificamos que FILIPE FERREIRA DOS SANTOS participou do Minicurso: “Sistema 

Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce Albuquerque 

da Silva e ministrado 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 FILOMENA BORGES DOS SANTOS participou do Minicurso: 

“Sistema Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce 

Albuquerque da Silva e ministrado 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 IARA ALVES DA PURIFICACÃO participou do Minicurso: “Sistema 

Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce Albuquerque 

da Silva e ministrado 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 LEVI GONÇALVES DA SILVA participou do Minicurso: “Sistema 

Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce Albuquerque 

da Silva e ministrado 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 MARIANE CARDOSO CARVALHO participou do Minicurso: 

“Sistema Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce 

Albuquerque da Silva e ministrado 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 RAÍLA DE SOUZA SANTOS participou do Minicurso: “Sistema 

Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce Albuquerque 

da Silva e ministrado 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 ELIOMARA CARMO PEREIRA participou do Minicurso: “Sistema 

Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce Albuquerque 

da Silva e ministrado 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 EDNA NASCIMENTO BARBOSA participou do Minicurso: “Sistema 

Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce Albuquerque 

da Silva e ministrado 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 WAMBERG LACERDA FERREIRA LIMA participou do Minicurso: 

“Sistema Urinário: da Embriologia à Clínica” proposto pela docente : Maryluce 

Albuquerque da Silva e ministrado 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 

  


