
A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

LIVIO CESAR CUNHA NUNES, executou atividades de Avaliador de  Apresentação Oral do 

II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217101) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

PAULO MICHEL PINHEIRO FERREIRA, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação Oral do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217102) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

EILIKA ANDRÉIA FEITOSA DE VASCONCELOS, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação Oral do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217103) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, executou atividades de Avaliador de  Apresentação 

Oral do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na 

seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217104) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MAURICIO PIRES DE MOURA DO AMARAL, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação Oral do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217105) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ALESSANDRA BRAGA RIBEIRO, executou atividades de Avaliador de  Apresentação Oral 

do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217106) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MARCILIA PINHEIRO DA COSTA, executou atividades de Avaliador de  Apresentação Oral 

do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217107) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ANDERSON NOGUEIRA MENDES, executou atividades de Avaliador de  Apresentação Oral 

do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217108) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MONICA DO AMARAL SILVA, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217109) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

GINA COELHO SARAIVA DE SOUSA, executou atividades de Avaliador de  Apresentação 

em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217110) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

CARLA SOLANGE DE MELO ESCÓRCIO DOURADO, executou atividades de Avaliador 

de  Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no 

Piauí, especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a 

programação ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217111) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

SABRINA MARIA PORTELA CARNEIRO, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217112) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ÉVERTON JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217113) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ULISSES NOGUEIRA DE AGUIAR, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217114) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JOSEANA MARTINS SOARES DE RODRIGUES LEITÃO, executou atividades de 

Avaliador de  Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de 

Farmácia no Piauí, especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja 

a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217115) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

DÊNIS RÔMULO LEITE FURTADO, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217116) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JANSYCLEID PEREIRA GONÇALVES FURTADO, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217117) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, executou atividades de Avaliador de  Apresentação 

em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217118) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

HILRIS ROCHA E SILVA, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em Banner do 

II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217119) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

LORENA CITO LOPES RESENDE SANTANA, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217120) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ILKA DE CARVALHO BARROS, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217121) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

JEAMILE LIMA BEZERRA, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em Banner 

do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217122) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

THIAGO GOMES DA SILVA, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em Banner 

do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217123) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

PAULO PEDRO DO NASCIMENTO, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217124) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ADOLFO MARCITO CAMPOS DE OLIVEIRA, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217125) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

SYMONARA KARINA MEDEIROS FAUSTINO, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217126) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ROSEMARIE BRANDIM MARQUES, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217127) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

REGINA CÉLIA DA SILVA, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em Banner 

do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217128) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MARIA DOS REMÉDIOS MENDES DE BRITO, executou atividades de Avaliador de  

Apresentação em Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217129) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

RIAN FELIPE DE MELO ARAUJO, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217130) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

KAYO ALVES FIGUEIREDO, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em Banner 

do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217131) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

DEBORA CÁSSIA VIEIRA GOMES, executou atividades de Avaliador de  Apresentação em 

Banner do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente 

na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 

16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217132) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

MARIA DOS REMÉDIOS MENDES DE BRITO, executou atividades de Subcoordenador 

Científico do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217133) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

PAULO PEDRO DO NASCIMENTO, executou atividades de Subcoordenador Científico do II 

Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217134) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

HILRIS ROCHA E SILVA, executou atividades de Subcoordenador Científico do II Congresso 

Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção pública de 

apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de 

Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217135) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

ILKA DE CARVALHO BARROS, executou atividades de Subcoordenador Científico do II 

Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217136) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

LORENA CITO LOPES RESENDE SANTANA, executou atividades de Subcoordenador 

Científico do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217137) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

VIVIANNE RODRIGUES AMORIM, executou atividades de Subcoordenador Científico do II 

Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, especificamente na seção 

pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação ocorreu durante: 16,17,18 e 

19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217138) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

VIVIANNE RODRIGUES AMORIM, executou atividades de Coordenadora de Planejamento 

e Execução do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217139) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


A União Independente de Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Piauí, por meio da 

comissão organizadora do II CONFARPI, seguindo as prerrogativas descritas no ítem 01/2016, 

seus aditivos e retificações que estabelecem este evento de nível nacional, vem certificar que: 

CHARLYTON LUIS SENA DA COSTA, executou atividades de Coordenador Geral da 

Comissão Científica do II Congresso Nacional Acadêmico-Profissional de Farmácia no Piauí, 

especificamente na seção pública de apresentação de trabalhos científicos, cuja a programação 

ocorreu durante: 16,17,18 e 19 de Novembro de 2016 

             Teresina-PI 19/11/2016 

 

Para verificar a autenticidade deste certificado acesse: http://autenticidade.uifarpi.com.br/ e informe o código: (217140) 

http://autenticidade.uifarpi.com.br/


 


