
REUNIÕES DE COORDENADORES INSTITUCIONAIS 

 

Reunião FORPIBID - 06 de março de 2017 

Prezados Coordenadores, boa tarde! 

Foi encaminhado para os e-mail cadastrados um link para ingresso na reunião de 

hoje, com a senha. 

Segue link: 

https://cruzeirodosul.webex.com/cruzeirodosul-

pt/j.php?mtid=maf37242b37622825ae600d486ba7f09e 

 

Reunião FORPIBID - 05 de setembro de 2017 

Boa noite! 

Encaminhei o convite para a reunião dos CI de São Paulo. A data será dia 05/09, 

pela web. 

Segue link 

https://salavirtual.ead.unesp.br/forpforpibid-sp-05set2017 

A reunião começa às 14:30 e a pauta será: informes, avaliação do Pibid e 

organização do 3 encontro do Pibid de São Paulo. 

 

 

Reunião FORPIBID - 11 de setembro de 2017 

Só lembrando nossa reunião amanhã, às 14:30h 

https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid-sp11set2017/ 

Contamos com todos! 

 

Reunião FORPIBID - 11 de outubro de 2017 

Segue o link https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidbrasil/ 

11/10/2017, às 16h. 

 

 

Reunião FORPIBID - 24 de novembro de 2017 

Faremos reunião geral do FORPIBID BRASIL, na sexta-feira, às 16h. É 

importante todos participarem. 

Segue o link https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidbrasil-24nov2017/ 
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Reunião FORPIBID - 08 de fevereiro de 2018 

Car@s, segue link de nossa reunião de amanhã, 08 de fevereiro, às 17h, horário 

de Brasília. https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidbrasil08fev2018/ 

 

 

Reunião FORPIBID - 15 de fevereiro de 2018 

Prezadxs, 

Amanhã teremos webconferencia ampliada a todxs CI, conforme deliberação da 

nossa última reunião. 

Será amanhã às 17h (horário oficial de Brasília). 

Até amanhã! 

Segue o link: 

https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidbrasil15fev2018/ 

 

Reunião FORPIBID - 23 de fevereiro de 2018 

Bom dia pessoal, segue o link da nossa reunião de hj, às 20h. Contamos com a 

participação de todos. 

https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidbrasil23fev2018/ 

 

 

Reunião FORPIBID - 06 de março de 2018 

Segue o link da reunião. 

https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidbrasil06mar2018/ 

 

Reunião FORPIBID - 13 de março de 2018 

Segue link para nossa reunião FORPIBID/Brasil, amanhã, 13 de março, às 

15:30h. https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidbrasil13mar2018/ 

 

 

 

Reunião FORPIBID - 15 de março de 2018 

Segue o link para a reunião do FORPIBID/SP, amanhã, às 17h. 

https://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid-sp15mar2018/ 
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