
Certificamos que ANILDO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR participou do Minicurso: 

“Aproveitamento de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a saúde 

humana” proposto pela docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que BEATRIZ COELHO DA LUZ participou do Minicurso: 

“Aproveitamento de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a saúde 

humana” proposto pela docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FLAVILANE RAYANE DO NASCIMENTO COSTA participou do 

Minicurso: “Aproveitamento de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a 

saúde humana” proposto pela docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ISABEL FEITOSA DOS SANTOS participou do Minicurso: 

“Aproveitamento de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a saúde 

humana” proposto pela docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MAÍSA DA CRUZ SANTOS participou do Minicurso: 

“Aproveitamento de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a saúde 

humana” proposto pela docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que PALOMA ESTHEFANY BEZERRA MARTINS participou do 

Minicurso: “Aproveitamento de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a 

saúde humana” proposto pela docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que TATIANE DO NASCIMENTO GALVÃO participou do Minicurso: 

“Aproveitamento de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a saúde 

humana” proposto pela docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que THALITA SOUZA LIMA participou do Minicurso: “Aproveitamento 

de alimentos típicos da caatinga: Benefícios para a saúde humana” proposto pela 

docente Cristhiane Maria Bazilio Omena Messias 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 06 horas. 

                                            

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


