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INFORMATIVO Nº 10
1 – CENTENÁRIO
O Reitor Dagoberto criou um grupo especial da UNIFEI para gerenciar os
eventos do Centenário da Universidade. A Comissão atual criada pela portaria nº
748, de 25/06/2012, vai continuar se reunindo para definir as diretrizes das
comemorações dos festejos do Centenário e acompanhar o trabalho a ser
desenvolvido por este grupo gestor. O Ministério da Cultura aprovou o projeto de
incentivos fiscais apresentado pela UNIFEI para cobrir as despesas decorrentes dos
eventos culturais a serem realizados durante o ano de 2013, no valor total de 1,2
milhões de reais. Feita a primeira doação voluntária por um ex-aluno para o
Centenário utilizando o site : www.centenario.unifei.edu.br.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- Realizado os Encontros de confraternização de fim de ano de 2012: Regional de São Paulo
em 30/11, Florianópolis em 08/12 e Regional de Belo Horizonte em 21/12.
3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
A AD-UNIFEI Nacional já cadastrou até agora um total de 4 257 ex-alunos, dos quais 1125
enviaram seus dados cadastrais diretamente para o nosso escritório de Itajubá, utilizando o
formulário do “Google docs”. Estamos divulgando o nosso trabalho de cadastratamento através
das redes sociais e do nosso perfil no Facebook. O ex-aluno que tiver interessado em enviar seus
dados atualizados para o nosso escritório deverá acessar o Cadastro AD-UNIFEI Nacional no
Facebook – www.facebook.com/ad.unifei , onde também estão publicados nossos Informativos
mensais. Estamos ainda aguardando respostas das Regionais de Belo Horizonte, Florianópolis e
Rio de Janeiro sobre as listas de ex-alunos que lhes enviamos para serem conferidas e
complementadas.
4 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
AD-UNFEI Nacional recebeu informação do colega Adriano H.S. Matos de que a sua turma
da caneca - 2008 está programando se reunir em Itajubá em novembro de 2013.
Qualquer informação sobre este assunto favor informar a AD-UNIFEI Nacional pelo e-mail:
adunifei.diretoria@gmail.com
5 – NOVO REITOR
O novo Reitor da UNIFEI, o ex-aluno e Prof. Dr. Dagoberto Alves de Almeida (T/1982)
tomou posse em Brasília no dia 18 de dezembro e a transmissão do cargo na UNIFEI ocorreu
em 21 de dezembro de 2012.
Itajubá, 28 de dezembro de 2012

