
 

 

Certificamos que o Prof. Dr. Saulo Rios Mariz (UFCG) e a Profa. Dra. Priscilla Maria 

de Castro Silva (UFCG) participaram da mesa redonda intitulada As práticas 

integrativas e complementares diante da Covid-19 , no dia 02/12/2020, que teve 

início às 09:00h, como parte das atividades da V Mostra Regional de Geografia da 

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

Campina Grande, 21 de dezembro de 2020. 



 

 

Certificamos que o Prof. Dr. István van Deursen Varga (UFMA) e o Prof. Dr. 

Iranilson Buriti de Olilveira (UFCG) participaram da mesa redonda intitulada O que 

a história nos ensina sobre as pandemias? , no dia 02/12/2020, que teve início às 

18:30h, como parte das atividades da V Mostra Regional de Geografia da Saúde 

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

Campina Grande, 21 de dezembro de 2020. 



 

 

Certificamos que o Prof. Dr. Cidoval Morais de Souza (UEPB) e o Prof. Dr. Xisto 

Serafim de Santana de Souza Júnior (UFCG) participaram da mesa redonda 

intitulada Ações multiescalares na melhoria da qualidade de vida diante da Covid-

19: solidariedade, ações emergenciais e políticas , no dia 03/12/2020, que teve 

início às 09:00h, como parte das atividades da V Mostra Regional de Geografia da 

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

Campina Grande, 21 de dezembro de 2020. 



 

 

Certificamos que a Profa. Dra. Kathleen Elane Leal Vasconcelos (UEPB) e o Prof. 

Dr. Adeir Archanjo da Mota (UFGD) participaram da mesa redonda intitulada 

Políticas Públicas voltadas a saúde e qualidade de vida: pandemias pós-Covid-19 

e o papel das vigilâncias , no dia 03/12/2020, que teve início às 20:00h, como parte 

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

line entre 01 e 03 de dezembro de 2020. 

Campina Grande, 21 de dezembro de 2020. 


