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Registro nº 05-74402 

Certificamos que Alessa Gomes Siqueira  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 51 (cinquenta e uma) horas. 

 



 

j hgf hghshgsghshm nf gj dgm, dghm dgm 

Registro nº 05-74403 

Certificamos que Amanda Moreira de Amorim  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 9 (nove) horas. 
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Registro nº 05-74404 

Certificamos que Bruno Oliveira  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela Coordenação 

de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na Regional 

Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de carga horária 

de 12 (doze) horas. 
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Registro nº 05-74405 

Certificamos que Carlos André Nunes Lopes  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas. 
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Registro nº 05-74406 

Certificamos que Damaris Nunes de Lima Rocha Morais  participou do Curso de Formação em Francês, 

ofertado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística, na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com 

dedicação de carga horária de 27 (vinte e sete) horas. 
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Registro nº 05-74407 

Certificamos que Fabiana Alves de A. Mesquita  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 63 (sessenta e três) horas. 
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Registro nº 05-74408 

Certificamos que Fábio Márcio Gaio de Souza  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 42 (quarenta de duas) horas. 
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Registro nº 05-74410 

Certificamos que Frederico Guerreiro Ferreira  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 3 (três) horas. 
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Registro nº 05-74411 

Certificamos que Juliane Leite São José dos Santos  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 54 (cinquenta e quatro) horas. 
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Registro nº 05-74412 

Certificamos que Karine Kanuto Martins  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 3 (três) horas. 
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Registro nº 05-74413 

Certificamos que Kássia Mariano de Souza  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 12 (doze) horas. 
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Registro nº 05-74414 

Certificamos que Lizandra Belarmino de Moura  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 33 (trinta e três) horas. 

 



 

j hgf hghshgsghshm nf gj dgm, dghm dgm 

Registro nº 05-74415 

Certificamos que Lilian Rosa Aires  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 12 (doze) horas. 
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Registro nº 05-74416 

Certificamos que Luana Duarte Silva  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 60 (sessenta) horas. 
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Registro nº 05-74417 

Certificamos que Lucas Eduardo Marques Santos  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 9 (nove) horas. 
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Registro nº 05-74418 

Certificamos que Mônica Inês de Castro Netto  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 42 (quarenta de duas) horas. 
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Registro nº 05-74420 

Certificamos que Maiune de Oliveira Silva  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 42 (quarenta de duas) horas. 
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Registro nº 05-74421 

Certificamos que Murilo Henrique de Matos Rodrigues  participou do Curso de Formação em Francês, 

ofertado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística, na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com 

dedicação de carga horária de 3 (três) horas. 
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Registro nº 05-74422 

Certificamos que Natália Soares Ferreira  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 15 (quinze) horas. 
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Registro nº 05-74423 

Certificamos que Nicole Cardoso Soares da Silva  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 48 (quarenta e oito) horas. 
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Registro nº 05-74424 

Certificamos que Paula de Campos Morais  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 57 (cinquenta e sete) horas. 
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Registro nº 05-74425 

Certificamos que Patrícia Souza Rocha Marçal  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas. 
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Registro nº 05-74426 

Certificamos que Patrícia de Sousa  Oliveira  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 39 (trinta e nove) horas. 
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Registro nº 05-74427 

Certificamos que Simonne Pereira da Silva  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 6 (seis) horas. 

 



 

j hgf hghshgsghshm nf gj dgm, dghm dgm 

Registro nº 05-74428 

Certificamos que Tércio William Pereira Rocha  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado 

pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, 

na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 63 (sessenta e três) horas. 
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Registro nº 05-74429 

Certificamos que Thaís Nunes Diniz  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 42 (quarenta de duas) horas. 
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Registro nº 05-74430 

Certificamos que Thimoteo Pereira Cruz  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 54 (cinquenta e quatro) horas. 
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Registro nº 05-74431 

Certificamos que Vanessa da Silva Ribeiro  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas. 
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Registro nº 05-74432 

Certificamos que Vinícius Veroneze dos Reis Costa  participou do Curso de Formação em Francês, 

ofertado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística, na Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com 

dedicação de carga horária de 6 (seis) horas. 
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Registro nº 05-74433 

Certificamos que Welliton dos Reis Alves  participou do Curso de Formação em Francês, ofertado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e pela Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, na 

Regional Catalão/UFG, no período de 14 de junho de 2017 a 08 de novembro de 2017, com dedicação de 

carga horária de 54 (cinquenta e quatro) horas. 

 


