
 

 

Declaro para os devidos fins que AILSON BARBOSA DE OLIVEIRA participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ALEX SANDRO TOMAZINI participou da Palestra Por que 

não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ALINE DE BARROS SILVA  participou da Palestra Por que 

não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que AMANDA RODRIGUES ARAÚJO participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ANA BEATRIZ DA SILVA GUEDES  participou da Palestra 

Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ANA CAROLINA GOMES CORREA participou da Palestra 

Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ANA LÍVIA MACÊDO MEIRA participou da Palestra Por que 

não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ANSELMO RIBEIRO LOPES participou da Palestra Por que 

não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ARLINDA PEREIRA DANTAS  participou da Palestra Por que 

não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ELIVELTON DIAS DE CARVALHO participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ELZENIR PEREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA  participou da 

Palestra Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ESTEVÃO DA SILVA AIRES participou da Palestra Por que 

não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que FILIPE DE ARAUJO OLIVEIRA participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que GABRIEL VINICIUS BARROS LIMA participou da Palestra 

Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que GEFERSON LUCENA FERREIRA participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que HENRIQUE CORRÊA DE ARAUJO CAVALCANTE participou 

da Palestra Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   

como atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que HENRIQUE MÜLLER PRIEBBERNOW participou da Palestra 

Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que IGOR GABRIEL RODRIGUES GONÇALVES participou da 

Palestra Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que ISADORA SANTOS DO NASCIMENTO participou da 

Palestra Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que JOELSON DE ARAÚJO FARIAS participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que JOÊNIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO participou da Palestra 

Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como 

atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que JULIO CEZAR DIONÍZIO participou da Palestra Por que não 

devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que LUDMYLLA MEDEIROS AMARAL participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que MARIANE APARECIDA MARQUES SAMPAIO  participou 

da Palestra Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   

como atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A 

atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros 

e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que MICAEL ALEXANDRE BARBOSA participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que MOHAMED KHALLYD GURJÃO DO NASCIMENTO 

participou da Palestra Por que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 

06/08/2020   como atividades comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e 

Pró Saúde GEO, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 

02horas. A atividade teve como palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. 

Débora Barreiros e está acessível no seguinte endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que PAULA ESTRUTTI CAMPELO participou da Palestra Por que 

não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que REWBISTEN PORFIRIO PINTO participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que THAÍS NADJA LOPES DE LIMA  participou da Palestra Por 

que não devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  



 

 

Declaro para os devidos fins que VIVIAN MONTEIRO  participou da Palestra Por que não 

devemos temer o ensino remoto?  realizada no dia 06/08/2020   como atividades 

comemorativas dos 10 anos do grupo de pesquisas GIDs e Pró Saúde GEO, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, com o total de 02horas. A atividade teve como 

palestrantes Prof. Dr. Paulo Tomazinho e Profa. Dra. Débora Barreiros e está acessível no 

seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=23lDJQfz83I&t=322s  


