
Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, YANCA DOS 
SANTOS DA SILVA realizou o minicurso Migrações, saúde e redes 
geográficas nas relações sul-sul Ministrado pelo Prof. Dr. ADRIANO 

AMARO DE SOUSA na condição de Participante com a carga horária de 

08 horas de atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, RODRIGO 
NASCIMENTO BENTES realizou o minicurso Migrações, saúde e redes 
geográficas nas relações sul-sul Ministrado pelo Prof. Dr. ADRIANO 

AMARO DE SOUSA na condição de participante com a carga horária de 

08 horas de atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, NAYARA BELLE 

realizou o minicurso Migrações, saúde e redes geográficas nas 
relações sul-sul Ministrado pelo Prof. Dr. ADRIANO AMARO DE SOUSA 
na condição de participante com a carga horária de 08 horas de atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, MARÍLIA VIANA 
MIRANDA realizou o minicurso Migrações, saúde e redes geográficas 
nas relações sul-sul Ministrado pelo Prof. Dr. ADRIANO AMARO DE 

SOUSA na condição de participante com a carga horária de 08 horas de 

atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, WILLIAN DA SILVA 
SANTOS realizou o minicurso Migrações, saúde e redes geográficas 
nas relações sul-sul Ministrado pelo Prof. Dr. ADRIANO AMARO DE 

SOUSA na condição de participante com a carga horária de 08 horas de 

atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, MARCOS ANTONIO 
DE OLIVEIRA LOBATO realizou o minicurso Migrações, saúde e redes 
geográficas nas relações sul-sul Ministrado pelo Prof. Dr. ADRIANO 

AMARO DE SOUSA na condição de participante com a carga horária de 

08 horas de atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, RENATO PEREIRA 
NUNES realizou a oficina Covid-19 e integração de dados entre o 
PostgreeSQL/PostGIS e o QGIS Coordenado pelo Prof. Dr. RODOLFO 

ALVES DA LUZ na condição de instrutor com a carga horária de 30 horas 

de atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, MARTHA PRISCILA 
BEZERRA PEREIRA realizou a oficina Covid-19 e integração de dados 
entre o PostgreeSQL/PostGIS e o QGIS Coordenado pelo Prof. Dr. 

RODOLFO ALVES DA LUZ na condição de participante com a carga 

horária de 30 horas de atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, WILLIAN DA SILVA 
SANTOS realizou a oficina Covid-19 e integração de dados entre o 
PostgreeSQL/PostGIS e o QGIS Coordenado pelo Prof. Dr. RODOLFO 

ALVES DA LUZ na condição de participante com a carga horária de 30 

horas de atividades.  



Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, RENATO FERREIRA 
DE SOUZA realizou a oficina Covid-19 e integração de dados entre o 
PostgreeSQL/PostGIS e o QGIS Coordenado pelo Prof. Dr. RODOLFO 

ALVES DA LUZ na condição de participante com a carga horária de 30 

horas de atividades.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que durante o X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, 

realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, ALEXSANDRA 
BEZERRA DA ROCHA realizou a oficina Covid-19 e integração de 
dados entre o PostgreeSQL/PostGIS e o QGIS Coordenado pelo Prof. 

Dr. RODOLFO ALVES DA LUZ na condição de participante com a carga 

horária de 30 horas de atividades.  


