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ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Ariely Souza Ferreira 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Maria das Dôres Marques Soares 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Giulia dos Santos Abden Nabi 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Amanda Helena Martins Oliveira 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Victória Ferreira Cunha 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Pedro Henrique Vilela 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Julio Cesar Vilas Boas 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

João Antonio Alves  

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Jovana Gomes Moraes 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Gabriel Fernandes Costa  

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

André Pompolini da Cruz 

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Rômulo da Silva Barros   

participou do minicurso 

História do patrimônio no Brasil: questões introdutórias 

com carga horária de 4 horas, durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro 

de Ensino de História, evento ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na 

Universidade Federal de Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 


