
REUNIÕES DE COORDENADORES INSTITUCIONAIS 

 

Reunião FORPIBID/SP - 21 de janeiro de 2016 - 14h 

Caros Colegas, 

  

Data de 21/01/2016, às 14h, para reunião virtual do FORPIBID/SP no 

link http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp  

  

Aguardo a confirmação de todos para essa reunião. 

Saudações Pibidianas 

FORPIBID/SP 

 

 

Reunião FORPIBID/SP 

Bom dia colegas, 

Estamos convidando a todos para reunião do FORPIBID/SP na quinta feira, 10/03/2016, às 

16h, para avaliarmos a situação atual e definirmos encaminhamentos. 

Aguardo confirmação de todos. 

Segue o link http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp 

Abs 

 

 

CONVITE: Webconferência 

Forpibid diretório nacional  
  
Caros Colegas, Coordenadores Institucionais. 

 

Gostaríamos de convidá-los para a Reunião Ampliada do FORPIBID, a ser realizada no dia 

04/04/16, às 17h, por meio de webconferência com acesso no 

link: http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

 

Agradecemos a atenção, 

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORPIBID 

 

http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp
http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp
http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5


CONVITE: Webconferência 

Forpibid diretório nacional 
  
Caros Coordenadores Institucionais. 

 

Lembramos que todos estão convidados para participar da Reunião Ampliada do 

FORPIBID, transferida para hoje, 18/04/16, às 17h, por meio de webconferência com 

acesso no link: http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

 

Agradecemos a atenção, 

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORPIBID 

 

 

CONVITE: WEBCONFERÊNCIA (Sudeste) 

Forpibid diretório nacional  
  
Caros Coordenadores Institucionais, 

 

Convidamos para a Reunião Ampliada do FORPIBID, a ser realizada no dia 25 de abril, às 

16h, por meio de webconferência com acesso no link: 

http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidsudeste/ 

Visando otimizar o tempo da reunião, resolvemos dividir grupos de trabalho por Região, 

em diferentes web salas. Uma comissão de redação ficará responsável pela consolidação 

final do documento.  

Agradecemos a atenção, 

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORPIBID 

 

 

 

CONVITE: WEBCONFERÊNCIA 

Forpibid diretório nacional 
  

 Caros Colegas,  

 

Convidamos para a Reunião Ampliada do FORPIBID, a ser realizada no dia 02 de maio, às 

16h. O link da webconferência é: 

http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

 

Agradecemos a atenção, 

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORPIBID 

http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5
http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidsudeste/
http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5


WEBCONFERÊNCIA DE HOJE 

Forpibid diretório nacional  
  

 
Caros Colegas,  

 

Escrevemos para lembrar da Reunião Ampliada do FORPIBID, a ser realizada hoje, dia 09 

de maio, às 16h. O link da webconferência é: 

 http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

 

Agradecemos a atenção, 

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORPIBID 

 

 

Reunião FORPIBID/SP - 10/05/2016 - 15h 

 Caros colegas, 

Convidamos a todos para reunião virtual para o dia 12/05/2016, às 15h.  

Saudações Pibidianas 

FORPIBID/SP 

LINK  http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidsp/ 

 

 

Reunião FORPIBID/SP - 23/05/2016 - 10:30h 

Caros colegas, 

Transferimos a nossa reunião para o dia 23/05/16, às 10:30h.  

Link http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidsp2/ 

 

Saudações Pibidianas 

FORPIBID/SP 

 

 

 

 

 

 

http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5
http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidsp/
http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibidsp2/


WEBCONFERÊNCIA AMANHÃ (23/05/16) 

Forpibid diretório nacional 
  

 
Colegas,  

 

Escrevemos para confirmar a reunião ampliada do Forpibid de amanhã.  

Dia: 23/05/16 

Hora: 17h 

Local:  http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

 

Contamos com a presença de todos.  

Atenciosamente, 

DN 

 

 

WEBCONFERÊNCIA FORPIBID (30/05/16) 

Forpibid diretório nacional 
  
 
Colegas,  

 

É importante que todos participem de nossa webconferência de hoje.  

Dia: 30/05/16 

Hora: 17h 

Local:  http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

 

Atenciosamente,  

 

 

REUNIÃO AMPLIADA FORPIBID 

Forpibid diretório nacional 
  
 
Colegas Coordenadores,  

Realizaremos mais uma Reunião Ampliada do Forpibid:  

Dia: 22/06/16 

Hora: 17h 

Local:  http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

Contamos com a presença de todos.  

Atenciosamente, 

DN 

http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5
http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5
http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5


Reunião FORPIBID/SP - 11 de julho de 2016 - às 10:30h 

 Caros colegas, 

Convidamos a todos os coordenadores para reunião na sala virtual no link 

http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid3/  na próxima segunda feira, 11 de julho, às 10:30h. 

 

 

Reunião FORPOBID/SP - 13/09/2016 - 16H - webreunião 

Caros coordenadores, 

Convidamos a todos para participarem da webreunião no link abaixo. 

Saudações Pibidianas 

 

http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid7/ 

 

Reunião Ampliada do Forpbibid em 27/09/16 

Forpibid diretório nacional   
  
 
Prezados Colegas,  

 

Gostaríamos de convidá-lo para a Reunião Ampliada que realizaremos no dia 27/09/16, às 

17h, por meio de webconferência.  

O link para a reunião é: http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

Contamos com a presença de todos. 

Atenciosamente,  

Diretório Nacional do Forpibid 

 

 

 

 

 

 

http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid3/
http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid7/
http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5


Reunião Ampliada do Forpbibid em 05/10/16 

Forpibid diretório nacional  
  
 
Colegas,  

Gostaríamos de convidá-lo para a Reunião Ampliada que realizaremos no dia 05/10/16, de 

17h às 18h, por meio de webconferência.  

link para a reunião é: http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5 

Contamos com a presença de todos 

Atenciosamente,  

Diretório Nacional do Forpibid 

 

Reunião virtual FORPIBID/SP - 13 de outubro de 2016 - 15h 

 Caros colegas, 

 

Convidamos a todos para reunião do FORPIBID/SP, na próxima 5ª feira, 13 de outubro, às 

15h: 

 http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid9/ 

 Contamos com a presença de todos!  

 

Saudações Pibidianas 

FORPIBID/SP 

 

 

 

 

 

http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5
http://salavirtual.ead.unesp.br/forpibid9/

