
Certificado 
 

Certificamos que EDNALDO FERREIRA TÔRRES foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 7,2 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LUDMILA REMÍGIO DE ALMEIDA CARVALHO foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PRISCILA RAIANE DA SILVA BARBOSA foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 8,9 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ERILVA MACHADO COSTA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que STEFANIA EVANGELISTA DOS SANTOS BARROS foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência 

em Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o 

desenvolvimento da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na 

referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que NATHALIA MARIA LARANJEIRA BARBOSA foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que TAISE ALVES LIMA foi aprovado (a) no exame de proficiência 

em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – TEPLE - 

com nota 8,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, compreensão 

e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que THYANNE MICHELLE FERREIRA ALVES foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que FÁBIO SILVA GOMES foi aprovado (a) no exame de proficiência 

em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – TEPLE - 

com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que FÁBIO SILVA GOMES foi aprovado (a) no exame de proficiência 

em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – TEPLE - 

com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que CARLA SATURNINA RAMOS DE MOURA foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 8,7 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ANA MARIA DE AMORIM VIANA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 8,5 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que NEIRE FERREIRA YAMAMOTO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LAÍS REGINA GOMES DE BARROS MARTINS foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JUDENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência 

em Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o 

desenvolvimento da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na 

referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MARIA VIRGÍNIA PIRES MIRANDA foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglês pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que THIALA ALVES FEITOSA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JOSÉ HENRIQUE SANTOS SOUZA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JACKSON BARBOSA DA COSTA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 8,5 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que NAARA DE CARVALHO SILVA SANTOS foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ERIC NASCIMENTO DE OLIVEIRA foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,5 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LIDIANE DE CARVALHO PATRÍCIO foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,4 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ABDIANNE DE MACEDO CAVALCANTI foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,8 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que CARLA SAMANTHA RODRIGUES SILVA VALÉRIO foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PEDRO AUGUSTO LEÃO LIMA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LUANA PERREIRA RODRIGUES foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que EDJAN DE CASTRO SOUZA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que SUELLEN SOUZA SILVA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LÍCIA MARA MARINHO DA SILVA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 7,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que DANIELLE JULIANA SILVA MARTINS foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 8,5 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que THAÍSE LOIOLA DE SÁ foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,5 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que HORTÊNCIA SILVA ALMEIDA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,5 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que VIVIANE BRÁS DOS SANTOS foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ALUÍSIO SAMPAIO NETO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,4 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que EDVANDO MANOEL DE SOUZA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que FRANCIANE DIAS DA SILVA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 9,5 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que VICTOR HUGO DA SILVA MARTINS foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ADRIANA DE SÁ PASSOS SANTOS foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que CARLOS WAGNER COSTA ARAÚJO foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,4 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PEDRO AUGUSTO DE CASTRO BUARQUE SILVA foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 8,5 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que AMÉLIA DE MACEDO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 8,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PEDRO AUGUSTO DE CASTRO BUARQUE SILVA foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência 

em Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 8,5 o que compreende o 

desenvolvimento da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na 

referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MARCOS VINÍCIUS FURTADO GOMES foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LUANA DOS PASSOS BISPO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglês pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que RAMÃO JORGE DORNELLES foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,2 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que FELIPE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que KELLISON LIMA CAVALCANTE foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que KELLISON LIMA CAVALCANTE foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 7,9 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PAULO HENRIQUE REIS DE MELO foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,4 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que CARLA LINARDI MENDES DE SOUZA foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que YSLAÍNY ARAÚJO SILVA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que EDUARDO RODRIGUES ARAÚJO foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhol pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ANDREY BORGES BERNARDES foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,5 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ERIC ALENCAR LESSA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que IGOR CLÓVIS SILVA MIRANDA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 9,5 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LUCAS LUANDESON BRANDÃO DA CRUZ foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JOÃO PEDRO DA SILVA NETO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MARIA CLARA SOUSA TAVARES foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JOSÉ MÁRCIO GONDIM DE VASCONCELOS FILHO foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 8,5 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ESTER MENEZES SILVA BONFIM foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que GICIA CAVALCANTI DE BRITO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 8,3 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ANDREY BORGES BERNARDES foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,3 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MARIA CLARA DE SOUSA TAVARES foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,8 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que DAYANY VIEIRA BRAGA TEIXEIRA foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,5 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MONA LISA JOYCE DOS SANTOS TEIXEIRA foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que KELLE DE LIMA RODRIGUES UZUMAKI foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JEFFERSON GOMES FONSECA TOLENTINO foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,6 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que SEONÁRIA COSTA SANTANA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 7,8 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PAULO EDUARDO ROLIM CAMPOS foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que DÉBORA CRISTIANE TEIXEIRA CARVALHO foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JOSÉ ADEVALTON FEITOSA GOMES foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que TASSIA DE SOUZA CAVALCANTI foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que VICTÓRIA ALVES DE BRITO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que BRUNO MARINHO CALADO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que TATIANE LEMOS ALVES foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ROSÂNGELA SILVA DE CARVALHO foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,5 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que TATIANE LEMOS ALVES foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 7,7 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ROSÂNGELA SILVA DE CARVALHO foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,1 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JOSÉ MÁRCIO GONDIM DE VASCONCELOS FILHO foi 

aprovado (a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência 

em Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,2 o que compreende o 

desenvolvimento da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na 

referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que FABIANO PINHEIRO DE AMORIM foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que KÁTIA MARIA RODRIGUES GOMES foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ADRIANA LÚCIA OLIVEIRA RAMOS foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,5 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que KÁTIA MARIA RODRIGUES GOMES foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ANA SELIA RODRIGUES NOVAES foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que VITOR BRUNO SANTOS PEREIRA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que GABRIELA DA SILVA BARROS foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JAMILLI ROCHA PAES NASCIMENTO foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,9 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MARCILENE AUGUSTA NUNES DE SOUZA foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que BRUNO DOS SANTOS SILVA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 9,5 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ISAIAS DE LIMA FLORENTINO JÚNIOR foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que GEISA GABRIELLE SANTOS foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 7,2 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MAÍRA CARLA SANTOS DA COSTA SILVA foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MARIA AUXILIADORA TAVARES DA PAIXÃO foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que CARINE FREITAS E SILVA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PEDRO HENRIQUE CAMPELLO SANTOS foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ANDERSON WAGNER SANTOS DE ARAUJO foi aprovado 

(a) no exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em 

Línguas Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,8 o que compreende o desenvolvimento 

da capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua 

estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que JANAÍNA DE LIMA NASCIMENTO foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 7,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que PAULO VICTOR AMORIM MARQUES foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que TARCIANY ALVES PEREIRA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 8,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ANDREZA CAROLINE ALVES E SILVA foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que BENEDITA RAMILA BARBOSA DA SILVA foi aprovado (a) 

no exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LUIZA FLÁVIA MACIEL MUDO foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 8,6 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ZALANE CRISTINA MARQUES FERRAZ foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MAYANA JAMBEIRO DE SOUZA FARIAS foi aprovado (a) no 

exame de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 9,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que THIAGO COELHO DE SANTANA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras – TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que THIAGO COELHO DE SANTANA foi aprovado (a) no exame 

de proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que GEISA LUIZA MACÊDO SILVA foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua espanhola pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras 

– TEPLE - com nota 7,2 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LUCIMAR FERREIRA PIRES foi aprovado (a) no exame de 

proficiência em língua inglesa pelo Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras – 

TEPLE - com nota 10,0 o que compreende o desenvolvimento da capacidade de leitura, 

compreensão e interpretação de textos na referida língua estrangeira. 

Informamos que o teste tem validade de 3 (três) anos a partir da data de certificação 

(Edital nº 1/2019, Art.10, 10.2) e que sua função é atender às exigências curriculares dos 

cursos de pós-graduação de stricto sensu. 
 

Petrolina -PE, 20 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          


