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INFORMATIVO Nº 7
1 – CENTENÁRIO
A Portaria nº 748 de 25 de junho de 2012 da Reitoria da UNIFEI designou servidores
técnico-administrativos, alunos de graduação e membros da comunidade externa para
integrarem a Comissão do Centenário da UNIFEI. Na reunião do dia 12/09 a Comissão aprovou
as caracteristicas básicas do livro do Centenário e designou Fredmarck Gonçalves Leão como
redator e responsável técnico pela edição do livro, ficando a Comissão de providenciar
orçamento para uma tiragem de mil e de dois mil exemplares. O Prof. Dagoberto participou da
reunião da Comissão do dia 19/09, quando foi discutida a programação da Abertura Oficial do
Centenário da UNIFEI, a realizar-se em 23 de novembro de 2012.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional do Rio de Janeiro está programando para o dia 20 de outubro a realização do
43º Jantar de Confraternização, na AABB - Sede Lagoa, evento preparatório para
as comemorações dos 100 anos de nossa escola. E-mail: patrickbalc@hotmail.com
- Foram enviadas para as Regionais de Belo Horizonte, Florianópolis e Rio de Janeiro lista
de ex-alunos, revisada pelo escritório da AD – UNIFEI Nacional, para que as mesmas
sejam conferidas e complementadas.
- O ex-aluno Joel Mendes Rennó (T/1960), recebeu em 27/09 a Medalha de Mérito Pedro
Ernesto e o Título de cidadão do Rio de Janeiro. Joel Rennó é atualmente Embaixador
da UNIFEI e já foi Presidente da Petrobras e da Cia. Vale do Rio Doce.

3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
No mês de setembro fizemos a coleta de informações através da rede social da Internet
adunifei / yahoo, tendo conseguido acesso de 422 ex-alunos. Recebemos também lista de
colegas das seguintes Turmas: 1960, 61, 62, 63, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 87, 88, 94, 95, 96 e
1997. Até setembro já cadastramos um total de 3.464 ex-alunos formados pela UNIFEI.

4 – MUDANÇA DE ENDEREÇO
Informamos que o e-mail pessoal do Presidente da AD-UNIFEI Nacional- Joaquim Carlos
Masselli Barbosa passou a ser o seguinte : joaquimmasselli@yahoo.com.br
Itajubá, 28 de setembro de 2012

