
 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que ADOLFO JOSE PESQUEIRA DA SILVA BORGES SOBRINHO participou do ciclo 

de palestras intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria 

de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 

2016, na sala de reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma 

carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que ALANDERSON PASSOS FERNANDES CASTRO participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que ANA CLAUDIA DAMASCENO NUNES participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que BRUNO MARCELLO RODRIGUES DOS SANTOS participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que CARLA ARAUJO PEREIRA participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que CESAR AUGUSTO DA SILVA participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que CONRADO GUERRA DE SÁ participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que ELAINE MAIARA BONFIM NUNES participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que EMANUELA GONÇALVES participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que GUSTAVO DE MORAES SILVA participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que HEITOR DE SANTANA RODRIGUES participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que IARA JEANICE SOUZA FERREIRA participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que JORDY MONTEIRO DE MELO GONÇALVES participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que JOSE MARIO DE SOUZA JUNIOR participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que JOSEAN VICTOR LOPES HIGINO participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que KARLA GRAZIELA GADELHA DA COSTA SILVA participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que LIA MORAES NUNES participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes aegypti: 

o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do Conselho 

Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que LUCAS GUIMARAES ALMEIDA participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que LUCILA ALVES DE LIMA participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que MARCELO DE MAIO NASCIMENTO participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que MARIANO FEIGL participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes aegypti: o 

que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do Conselho 

Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que MATEUS DE SOUSA RODRIGUES participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que MATHEUS SALUSTRIANO DA SILVA participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que MIRIAM CLEIDE CAVALCANTE DE AMORIM participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que NAYARA EVELYN GUEDES MONTEFUSCO participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que PAMELLA HORRANA DANTAS ALMEIDA participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que PATRICIA DA SILVA BARBOSA participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que PAULA WANDREZA VASCONCELOS MELO participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que RITA DE CASSIA R. GONÇALVES GERVÁSIO participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que ROSELLY REIS BATISTA participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que RUANNA MATOS ALMEIDA SOUZA participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que SERGIO RODRIGUES MOREIRA participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que SIMONE ALINE ARAUJO GUIMARAES DE AS participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que SUELLEN DALATE BRANDÃO GONÇAVES participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que THAISE CAMILA O. GOMES participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que THALLES HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA participou do ciclo de palestras 

intitulado “Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que THAMIRES SANTOS DO VALE participou do ciclo de palestras intitulado “Aedes 

aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de reuniões do 

Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 04 horas. 
 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 



 

 

CERTIFICADO 

 

Certificamos que WILSON SERGIO LACERDA RIBEIRO participou do ciclo de palestras intitulado 

“Aedes aegypti: o que precisamos saber?”, promovido pela Pró-Reitoria de Ensino da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, realizada no dia 03 de março de 2016, na sala de 

reuniões do Conselho Universitário da Univasf, no campus Petrolina, com uma carga horária total de 

04 horas. 
 

 

 

Profª Monica A. Tomé Pereira 
Pró-Reitora de Ensino 


