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1 – CENTENÁRIO
No dia 4 de abril realizou-se mais uma reunião da Comissão do Centenário
presidida pelo Reitor Dagoberto Alves Almeida (T/1982) quando ficou definida a
compra de brindes e produtos promocionais para serem vendidos aos participantes
dos festejos do nosso Centenário. De acordo com o programado, ocorreu no dia 20
de abril a IV Barqueata Ecológica do Rio Sapucaí, no dia 27 tivemos a
apresentação musical de João Paulo Amaral e trio em Itajubá e no dia 28 a
apresentação da Orquestra de Câmara OPUS em Itabira. O livro do Centenário está
sendo elaborado numa parceria entre os ex-alunos Paulo Roberto Vilela Pinto
(T/1985) - PIG e Fredmarck Gonçalves Leão (T/1957). Todas as informações e
eventos do Centenário da UNIFEI estão sendo mostradas oficialmente no site:
www.centenario.unifei.edu.br. A AD-UNIFEI Nacional criou o seguinte perfil no Facebook:
AD Unifei, e já conta com 961 amigos.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O diretor Carlos Augusto Silva de Almeida (T/1995) da Regional de Itajubá está marcando
para o inicio de maio a realização do 2º Encontro dos ex-alunos residentes em Itajubá.
- O diretor da Regional de São Paulo, Edgar de Noronha Torrezão (T/1984) informou que estão
programando para junho o grande Encontro em São Paulo para comemorar o nosso Centenário.
- O diretor da Regional de Florianópolis Marcio Occhietti Fera (T/2001) está também
programando um grande Encontro do Centenário com os ex-alunos residentes em Santa
Catarina para o dia 18 de maio, com a presença do presidente da AD-UNIFEI Nacional
Joaquim Carlos Masselli Barbosa.
- Gostaríamos de receber noticias das Regionais da AD-UNIFEI
comemorações do Centenário de nossa universidade.

a respeito das suas

3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
Até agora já conseguimos cadastrar um total de 4.873 ex-alunos, dos quais 2.111 cadastros
vieram diretamente dos colegas via internet. Estamos agora empenhados em identificar os
coordenadores de cada turma para conseguirmos listas mais atualizadas dos nossos colegas.
4 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
Estamos começando a organizar o programa do nosso grande encontro do dia 23 de
novembro de 2013. Para externarmos a nossa alegria por estarmos presentes em Itajubá neste
dia histórico, estamos sugerindo que cada ex-aluno vista a camisa comemorativa do Centenário.
Assim poderemos expressar o espírito de união e o nosso orgulho de termos sido graduados
nesta memorável e centenária Instituição UNIFEI. Em breve divulgaremos a programação
detalhada de nosso Encontrão. Qualquer informação sobre este assunto favor comunicar a ADUNIFEI Nacional pelo e-mail: adunifei.diretoria@gmail.com
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