NOTAS DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 26 de maio em Itajubá, o Prof. Álvaro Pereira Rizzi
(T 49), que foi professor na UNIFEI de 1952 a 1984 e no INATEL de 1973
a 1998. Deixa a esposa Eleny e quatro filhas, Lícia, Lélia, Lúcia (T 75) e
Laís (T 83), indo ao encontro de outra filha que partiu desta vida prematuramente, Leda (T 76).
Faleceu em São Paulo no dia 10 de junho, vítima de um aneurisma,
o colega João Carlos Langanke Pedroso (Joca) (T Elet.Dez/99), tendo
sido sepultado em sua terra natal, Belém (PA).
Faleceu em Belo Horizonte no dia 7 de julho, o colega Carlos
Alberto Venâncio de Oliveira (T58). Aposentado pela CEMIG, Carlos
Alberto dedicou toda a sua vida profissional à empresa. Deixa a esposa
Benita e o filho Alberto.
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5. DOS ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS SOBRE O EDITAL
Os esclarecimentos e dúvidas sobre o Edital Convite poderão ser
encaminhados para o e-mail tamaragurgel@unifei.edu.br aos cuidados da Profa.
Maris Stela do Carmo Silveira, Coordenadora Executiva do Projeto UNIFEI 100
anos, colocando no campo subject do e-mail "DÚVIDAS - Projeto UNIFEI 100
anos" ou pelos telefones (35) 3629-1259

às 19:30 h , agora no
CLUBE MINAS I

Os principais eventos referentes ao Edital encontram-se a seguir:
28/06/2010 - Publicação do Edital Convite;
12/08/2010 - Encerramento do recebimento de formulários de
manifestação de interesse;
09 a 16/08/2010 - Análise dos formulários de manifestação de interesse;
16/08/2010 - Divulgação dos resultados da análise;
30/08/2010 - Inicio das atividades do Projeto

REUNIÃO TODA SEGUNDA
SEXTA-FEIRA DO MÊS

4. DO LOCAL E DATAS

Acesse nosso site
www.ad-unifei.com.br

3. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Os docentes, discentes, pesquisadores e servidores técnico-administrativos, diplomados e demais interessados deverão enviar o formulário de manifestação de interesse para o e-mail tamaragurgel@unifei.edu.br aos cuidados da
Profa. Maris Stela do Carmo Silveira, Coordenadora Executiva do Projeto UNIFEI
100 anos e Coordenadora de Relação com os Diplomados.

AD-UNIFEI BH

Eu e Carlos Alberto, meu amigo e conterrâneo (de Campos-RJ),
tivemos a oportunidade de conviver durante cinco anos na República
Quatro Azes e um Coringa que, ao longo da sua existência, abrigou
muitos estudantes campistas e outros dois ilustres freqüentadores:
Arnaldo e Gabino, ambos seus colegas da turma de 58, que moravam
nas vizinhanças e lá faziam as refeições.
Aluno que não se contentava com as teorias eletromagnéticas,
Carlos Alberto vivia testando sem medo, com os seus próprios dedos
a Lei de OHM na prática. Chegado das cervejadas no Bar Marabá, de
alegre memória, mal entrava na República, grudava com intrépida
firmeza o polegar e o indicador na fase e no neutro da Sul Mineira,
expostos no quadro de luz pregado simploriamente na parede da sala.
E divertia-se a valer, convidando os colegas a lhe dar a mão, acreditando - quem sabe - poder recuperar forças para a semana seguinte,
recarregando as suas e as nossas "baterias".
Também testava o seu poderoso rádio rabo-quente, usando o
dedo como ponta de prova para detectar se havia corrente chegando
em cada uma das válvulas - Ora bolas! Por que a corrente não está
chegando no alto-falante? - o defeito só pode ser no capacitor!
Tinha ainda como costume, amplificar o som do seu despertador,
de maneira improvisada e criativa. Começava amarrando um pedaço de
fio na chave da porta da República que era enganchada na trazeira do
despertador. Na hora aprazada - segunda-feira 6 horas! - (prova logo na
primeira aula!) a chave caia em cima do papel aluminizado arrancado
da carteira de seus cigarros, fechando o circuito da tomada e fazendo
operar o seu rádio, previamente sintonizado nas ondas da ZY- I5, no
mais alto volume...

2. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ DO PROJETO
Os participantes do Comitê do Projeto serão agrupados em sub-comitês
temáticos de modo a facilitar e viabilizar a condução das atividades. O Comitê utilizará tecnologias de comunicação e informação visando contar com a colaboração de interessados que estão geograficamente distantes do campus sede da
Universidade.

ANO XIX

CARLOS ALBERTO VENÂNCIO DE OLIVEIRA
Reminiscências de estudante

1. OBJETO
O presente Edital tem por objetivo convidar docentes, discentes,
pesquisadores, servidores técnico-administrativos, diplomados da Universidade e
demais interessados para integrar o Comitê do Projeto UNIFEI 100 anos que tem
como principal atribuição o desenvolvimento da concepção, planejamento, organização e execução das comemorações dos 100 anos de fundação da
Universidade Federal de Itajubá.

Maio a Julho de 2010

O Reitor da Universidade Federal de Itajubá torna público o Edital
Convite aos interessados em integrar o Comitê do Projeto UNIFEI 100 anos.
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A AD-UNIFEI Belo Horizonte promoveu no dia 23 de julho a NOITE
ITALIANA , em animada e concorrida reunião realizada na residência de
Bel e Ivan Dutra, sob esmerada organização de Bel Beraldo, esposa do
Diretor da Regional, Lucas Fonseca. Na oportunidade, Ivan Dutra foi surpreendido com significativa homenagem, ao receber das mãos do
Diretor Lucas, o Diploma de Sócio Honorário da AD-UNIFEI BH, pelos
relevantes serviços que há anos vem prestando à nossa Associação.
Empresário da área de marketing, Ivan agora não é mais apenas um
agregado da nossa Associação. É também da UNIFEI.
Parabéns Ivan! Você merece!
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