
Certificado 
 

Certificamos que VANESSA COELHO DA SILVA 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, 14 de maio de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que FLÁVIO DE SOUZA ARAÚJO 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que THAÍS FERREIRA LOPES DINIS MAIA 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ANDRÉ FILIPE LOPES DE SIQUEIRA 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que AUXILIADORA RENÉ DE MELO AMARAL 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que THAIS SILVA MATOS 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que DANIEL FERREIRA AMARAL 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que ELÍS FERNANDA ARAÚJO LIMA DE OLIVEIRA 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que MARIA APARECIDA DE SÁ MARTINS MENEZES 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que CHALANA DUARTE DE SENA FRAGA 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          



Certificado 
 

Certificamos que LAÍS REGINA DE HOLANDA SANTOS 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, 15 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 

COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO E COLEGIADO DE LETRAS 

                                                          


