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CLASSIFICAÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA/UFU – CAMPI DE UBERLÂNDIA 

E ITUIUTABA 

 

SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR LÍNGUAS ESTRANGEIRAS –NÚCLEO ESPANHOL 

CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

1º   Edila Regina Fragola              ESPANHOL Classificada 

 

       SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR PORTUGUÊS/ LIBRAS – NÚCLEO LIBRAS 

CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

1º   Maria Fernanda da Silva LIBRAS Classificada 

2°   Danielly Silva Vieira LIBRAS Classificada 

 

       

SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR HISTÓRIA/GEOGRAFIA– NÚCLEO GEOGRAFIA 

CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

1º Samara Luz de Jesus GEOGRAFIA Classificada 

2° Alex Silva de Sousa GEOGRAFIA Classificado 

 

SUBPROJETO QUÍMICA - CAMPUS PONTAL 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

1°   Luísa Amaral Pereira   QUÍMICA Classificada 



 

    

                SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO - CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

SUBPROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA - CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

       

SUBPROJETO QUÍMICA - CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

  SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR PORTUGUÊS/ LIBRAS – NÚCLEO PORTUGUÊS 

CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – NUCLEO INGLÊS 

CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR FÍSICA/MATEMÁTICA – CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

SUBPROJETO BIOLOGIA - CAMPUS PONTAL 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO - CAMPUS PONTAL 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

   

       SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR FÍSICA/MATEMÁTICA – CAMPUS PONTAL 

 

O cadastro para o recebimento de bolsas disponíveis será de acordo com o número de vagas 

divulgadas no Edital e está condicionado à liberação de cotas de bolsas pela CAPES 

 
NOME CURSO SITUAÇÃO 

Não houve inscritos 

 

 

 

Uberlândia, 12 de Maio de 2021 

 

Profa. Dra. Renata Carmo de Oliveira 

Coordenadora Institucional PIBID/UFU 

 


