
 

 

Certificamos que Adriana Denise Rodríguez Blanco apresentou o trabalho 

intitulado Infraestrutura hospitalar pública para a pandemia de Covid-19 

em Salvador - BA na 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 Antônio Rodrigues da Silva Neto apresentou o trabalho 

intitulado Filtro estrutural de máscara facial na 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 Cleverton Felipe Lúcio Fernandes Torres apresentou o 

trabalho intitulado Mapeamento da Covid-19: regionalizar como medida 

de combate e prevenção em Catolé do Rocha - PB na 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 Deyvson Pierry Silva apresentou o trabalho intitulado 

Impacto dos discursos  políticos na rotina: uma análise sobre a influência 

da política no cenário da Covid-19 na 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 Douglas Alves apresentou o trabalho intitulado Saúde 

mental e suas relações com o lugar na 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 Geferson Lucena Ferreira apresentou o trabalho intitulado 

Cartilha educativa como recurso de ensino geográfico no combate da 

Covid-19: a pesquisa geográfica escolar para enfrentamento da Covid-19 

na 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 Guilherme Araújo de Melo Silva apresentou o trabalho 

intitulado Geopolítica e saúde - uma visão sobre a Covid-19 e a dinâmica 

dos dez países mais afetados na 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 Heverton Kayque da Silva apresentou o trabalho 

intitulado Análise espacial do nível de contaminação da Covid-19 na cidade 

de Lagoa Seca - PB: uma abordagem por bairros no período de maio a 

outubro de 2020. na 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 Jéssica Dias Travassos apresentou o trabalho intitulado 

Você conhece bem o SUS? na 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 José Maxuel de Araújo Silva apresentou o trabalho 

intitulado Análise espacial do nível de contaminação da Covid-19 na cidade 

de Lagoa Seca - PB: uma abordagem por bairros no período de maio a 

outubro de 2020. na 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 José Vanderson Silva de Melo apresentou o trabalho 

intitulado Educação  em saúde: medidas profiláticas para se proteger da 

Covid-19 na 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 Kaic Fernando Ferreira apresentou o trabalho intitulado 

Infraestrutura hospitalar pública para a pandemia de Covid-19 em 

Salvador - BA na 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 Laura Izabela Santos Martins apresentou o trabalho 

intitulado Caixa Mágica da Saúde na 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 Lucas Chagas Vieira apresentou o trabalho intitulado 

Saúde mental durante a pandemia da Covid-19 na 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 Maria Adellaide Maciel Campos apresentou o trabalho 

intitulado Geopolítica e saúde: ações dos países diante da Covid-19 - 

ideologias e políticas de enfrentamento na 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 Mirella Torres da Costa Xavier apresentou o trabalho 

intitulado Saúde mental durante a pandemia da Covid-19 na 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 Moema Vieira Lima apresentou o trabalho intitulado 

Análise espacial da expansão da pandemia de Covid-19 na Paraíba: 

infraestruturas de saúde, condicionantes socioeconômicos e 

vulnerabilidades locais na 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. 


