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1 – CENTENÁRIO
No dia 4 de março o Reitor Dagoberto anunciou a nova formação da Comissão,
do Centenário, ficando ele como coordenador geral e o Vice-Reitor Paulo Waki
como suplente. Ficou definido que para cada evento será designado um gestor
responsável. A funcionária da UNIFEI Beatriz Grilo - 91628838 - e-mail:
bia@unifei.edu.br foi designada como responsável pela centralização de todas as
informações e ações referentes ao Centenário. No dia 15 de março ocorreu a aula
inaugural proferida pelo neto do fundador Theodomiro Santiago Prof. Dr. Nelson
Henrique Costa Santiago. No dia 30 realizou-se o primeiro evento cultural do
Centenário com a apresentação da Orquestra de Câmara OPUS. O deputado
estadual Ulisses Gomes já programou a realização de uma sessão especial na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais para comemorar o Centenário da UNIFEI, ficando somente definir
a data deste evento. O site: www.centenario.unifei.edu.br está sendo modificado para tornar-se
dinâmico e mais atualizado com todas as noticias do nosso Centenário.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional de Itajubá realizou no dia 01 de março o 1º Encontro dos ex-alunos residentes em
Itajubá e está sendo planejado realizar outros Encontros mensais até novembro de 2013.
- O diretor da Regional de São Paulo, Edgar de Noronha Torrezão e seu secretario Clesio
Batista Catelli, ambos da turma de 1984, estiveram presentes na aula inaugural do dia 15 e
informaram que estão programando um grande Encontro em São Paulo para comemorar o nosso
Centenário. Eles nos forneceram uma lista de endereços dos colegas de sua Regional.
- O diretor da Regional de Florianópolis Marcio Fera está também programando um Encontro
com os ex-alunos residentes em Santa Catarina em maio, dependendo somente da agenda do
presidente da AD-UNFEI Nacional Joaquim Carlos Masselli Barbosa.
- A nosso ver, varias Regionais da AD-UNIFEI ainda não estão mobilizadas para a grande festa
do Centenário de nossa universidade. Gostaríamos de receber noticias de todas as nossas
Regionais a respeito deste assunto.
3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
Em março temos cadastrado um total de 4.784 ex-alunos. Pelo questionário do site;
www.facebook.com/ad.unifei o nosso escritório já recebeu um total de 1.814 cadastros.
4 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
A Turma de 1958 está programando se encontrar em Itajubá em novembro de 2013. Qualquer
noticias sobre o Encontrão do Centenário favor comunicar a AD-UNIFEI Nacional pelo e-mail:
adunifei.diretoria@gmail.com
Itajubá, 27 de março de 2013.

