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1 – CENTENÁRIO
O Reitor da UNIFEI visitou a empresa MAHLE de Itajubá, ficando a empresa de
estudar uma possível participação no nosso Centenário. No dia 25 de fevereiro foi
realizada uma reunião especial da Comissão do Centenário da UNFEI, ocasião em
que o Reitor Dagoberto apresentou a nova composição desta Comissão, ficando ele
como Coordenador Geral e o Vice–Reitor Paulo Waki como seu suplente. Está
confirmado a presença do neto do fundador Theodomiro Carneiro Santiago – Prof.
Dr Nelson Henrique Costa Santiago-catedrático da UFRJ, para proferir a aula
inaugural da UNIFEI no dia 15 de março de 2013. A empresa Tractebel fez um
repasse de R$ 300 mil reais para o programa cultural do Centenário – lei Rouanet.
Os eventos culturais vão ser realizados em Itajubá e Itabira e terão inicio no mês de março
próximo. Visite o site do Centenário: www.centenario.unifei.edu.br.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O diretor da Regional de Itajubá – Carlos Alberto Silva de Almeida está programando
realizar reuniões mensais com os ex-alunos residentes nesta cidade, com o objetivo de mobilizálos para as comemorações do Centenário da UNIFEI. O primeiro encontro será realizado no dia
01 de março de 2013, no Centro de ConVivência da UNIFEI, com a colocação do retrato do expresidente – Francisco Rennó Neto - no escritório da AD-UNIFEI .
- No mês de fevereiro recebemos do colega Rubens Pinto Pinheiro uma lista de 120 ex-alunos
da Turma de 1975, de Marcelo Benedito Santana uma lista de 139 ex-alunos da T/1976 e do
colega Aylor Koenigkan de Oliveira uma lista de 34 ex-alunos da T/1969.
- O diretor da Regional de Florianópolis Marcio Fera nos enviou o cadastro revisado de 97 exalunos residentes em Santa Catarina.
- Temos observado que varias Regionais da AD-UNIFEI ainda não estão mobilizadas para a
grande festa do Centenário de nossa universidade. Ainda está em tempo delas começarem a se
movimentarem neste sentido. Gostaríamos de receber noticias e manifestações de todas as
nossas Regionais a respeito deste assunto.
3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
A AD-UNIFEI Nacional já cadastrou um total de 4.688 ex-alunos. Através do site;
www.facebook.com/ad.unifei o ex-aluno poderá enviar os seus dados para o nosso escritório.
Até agora a AD-UNIFEI Nacional já recebeu diretamente dos ex-alunos um total de 1651
cadastros, utilizando o questionário disponibilizado no facebook.
4 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
O ex-aluno que vier à Itajubá para as festividades do dia 23 de novembro poderá encerrar
com brilhantismo a sua visita participando do grande baile de gala de encerramento do
Centenário da UNIFEI. Qualquer informação sobre o Encontrão favor comunicar a AD-UNIFEI
Nacional pelo e-mail: adunifei.diretoria@gmail.com
Itajubá, 27 de fevereiro de 2013

