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INFORMATIVO Nº 11
1 – CENTENÁRIO
O grupo gestor da UNIFEI, designado pelo Reitor Dagoberto, está constituído
pelos funcionários Paulo Nunes e Beatriz Grilo, e vai trabalhar para o Centenário.
O Prof. Marcos Bernardes foi confirmado como Coordenador Geral das
comemorações do Centenário da UNIFEI. No dia 17 de janeiro ocorreu uma
reunião da Comissão com os diretores do CDL, ACIEI. SIMMMEI e PMI para
divulgar o nosso Centenário na comunidade itajubense. Durante o mês de janeiro
esteve participando das reuniões do Centenário o Pro-Reitor José Manderley
Morango Lima, o Vice Reitor Paulo Waki e o Reitor Dagoberto Alves de Almeida.
Está sendo elaborada uma lista de prováveis patrocinadores para que os mesmos
sejam contatados pela Reitoria e pela Comissão.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- Vários membros da Regional de Brasília participaram da posse do Prof. Dr. Dagoberto Alves
de Almeida, ocorrida no Ministério da Educação . Destacamos tambem a presença do
coordenador do Centenário Marcos Bernardes, do Embaixador da UNIFEI Ricardo Pinto
Pinheiro e do representante da AD-UNIFEI Nacional Fredmarck Gonçalves Leão.
- Recebemos uma lista atualizada de 132 de ex-alunos da Regional de Belo Horizonte enviada
pela colega Marita Arêas de Souza Tavares.
- Recebemos também de Roberto Ribeiro Osório dados de 96 ex-alunos da Turma de 1973.
- Com pesar comunicamos o falecimento dos ex-alunos Nilo Peçanha Araújo de Siqueira
(T/1952), Hartmann Gonçalves Leão (T/1954) e Roberval José Siscard Borges ( T/1966).
3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
A AD-UNIFEI Nacional já cadastrou até agora um total de 4 400 ex-alunos. O nosso
escritório continua recebendo dados cadastrais de ex-alunos, utilizando o formulário do “Google
docs”. São informações atualizadas e muito importantes para o nosso trabalho de cadastramento.
O êxito deste trabalho é devido a nossa participação na rede social do Facebook. Acessando o
cadastro AD-UNIFEI Nacional no Facebook o ex-aluno poderá enviar os seus dados para o
nosso escritório – www.facebook.com/ad.unifei. Estamos ainda aguardando respostas das
Regionais de Florianópolis e Rio de Janeiro sobre as listas de ex-alunos que lhes enviamos para
serem conferidas e complementadas.
4 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
Temos noticias que varias turmas estão analisando a possibilidade de se reunir em Itajubá
em novembro de 2013. Qualquer informação sobre este assunto favor comunicar a AD-UNIFEI
Nacional pelo e-mail: adunifei.diretoria@gmail.com
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