
Certificamos que CAMILA COELHO DAMASCENO participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JACKSON BONFIM ALVES participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que GLEISSE SANTANA CARMO participou do Minicurso: “Pedagogia 

de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente 

Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOSEILDO DOS SANTOS ALVES participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA PAULA LEITE VIANA participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JESSICA EVANGELISTA DA R. BORGES participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA NATALIA COELHO participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA JOSE COELHO participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que THAMIRIS DA SILVA LIANDRO participou do Minicurso: “Pedagogia 

de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente 

Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOSÉLIA DOS SANTOS participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JULIANA BRITO SILVA participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que WANESSA ROSÉLY BARBOSA VIEIRA participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FRANCISCA RACHELY DOS SANTOS RODRIGUES participou do 

Minicurso: “Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” 

proposto pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

                                           Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ANA PAULA DE LIMA GOMES participou do Minicurso: “Pedagogia 

de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente 

Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas.    

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ÉDER WILSON MEDRADO OLIVEIRA participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FERNANDA DA SILVA GONÇALVES participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas.  
 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIA APARECEDA VILELA DE LIRA participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas.  
 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que MARIANA JANUÁRIO DO NASCIMENTO participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que SABRINA ALENCAR DE FARIAS participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que VERA LÚCIA SILVA CUNHA participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que FRANCISCA RACHELY DOS SANTOS RODRIGUES participou do 

Minicurso: “Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” 

proposto pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que JOSEILDO DOS SANTOS ALVES participou do Minicurso: 

“Pedagogia de projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto 

pela docente Alana Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  



Certificamos que ELIANA PEREIRA SANTOS participou do Minicurso: “Pedagogia de 

projetos didáticos interdisciplinar no âmbito escolar” proposto pela docente Alana 

Aparecida de Almeida 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 04 horas. 

Petrolina-PE, 19 de outubro de 2018 

  


