
 

 

Certificamos que Antônio Rodrigues da Silva Neto participou da 

comissão organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde 

realizada de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com 

carga horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Cleverton Felipe Lúcio Fernandes Torres participou 

da comissão organizadora da V Mostra Regional de Geografia da 

Saúde realizada de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 

com carga horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Deyvson Pierry Silva participou da comissão 

organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada 

de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga 

horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Douglas Alves participou da comissão organizadora 

da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada de forma on-

line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga horária de 15h. 

Campina Grande, 21 de dezembro de 2020. 



 

 

Certificamos que Gabriel Eloi Marinho Souto participou da comissão 

organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada 

de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga 

horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Geferson Lucena Ferreira participou da comissão 

organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada 

de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga 

horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Guilherme Araújo de Melo Silva participou da 

comissão organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde 

realizada de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com 

carga horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Heverton Kayque da Silva participou da comissão 

organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada 

de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga 

horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Jéssica Dias Travassos participou da comissão 

organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada 

de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga 

horária de 15h. 



 

 

Certificamos que José Maxuel de Araújo Silva participou da comissão 

organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada 

de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga 

horária de 15h. 



 

 

Certificamos que José Vanderson Silva de Melo participou da 

comissão organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde 

realizada de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com 

carga horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Laura Izabela Santos Martins participou da 

comissão organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde 

realizada de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com 

carga horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Lucas Chagas Vieira participou da comissão 

organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde realizada 

de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com carga 

horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Maria Adellaide Maciel Campos participou da 

comissão organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde 

realizada de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com 

carga horária de 15h. 



 

 

Certificamos que Mirella Torres da Costa Xavier participou da 

comissão organizadora da V Mostra Regional de Geografia da Saúde 

realizada de forma on-line entre 01 e 03 de dezembro de 2020 com 

carga horária de 15h. 


