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1 – CENTENÁRIO
A diretoria da AD-UNIFEI Nacional está lançando a rifa de um carro UNO
WAY 1.0 Flex, constituída de apenas 1.000 bilhetes a 100,00 R$ cada, com sorteio
marcado para o dia 29 de setembro de2013. As Regionais de São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Campinas e Vale do Paraíba assumiram o
compromisso de vender 100 bilhetes cada, e as Regionais de Curitiba,
Florianópolis, Macaé, Volta Redonda e Itajubá 50 bilhetes. Esta foi uma forma
objetiva que encontramos para que os nossos ex-alunos e colegas possam colaborar
financeiramente com os festejos do Centenário da UNIFEI. No mês de junho foram
realizados vários eventos comemorativos dos quais destacamos: Sessão solene na
Câmara Municipal de Itajubá no dia 6, lançamento do selo comemorativo do centenário da
UNIFEI dia 7, alem de vários eventos culturais, tudo registrado com detalhes no site
www.centenario.unifei.edu.br .
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A AD-UNIFEI Nacional está enviando carta a todos os ex-alunos cadastrados, conclamando-

os a participarem das comemorações do Centenário de nossa Universidade, pedindo que
adquirem brindes especiais via internet e colaborem com uma doação em dinheiro, que
dependendo do valor o colega receberá uma medalha de reconhecimento de nossa Associação.
- A Regional de São Paulo realizou o Encontro do Centenário da UNIFEI no dia 16 de junho
com a presença de um grande numero de ex-alunos residentes em São Paulo e região.
- No dia 30 de junho a Regional do Rio de Janeiro realizará o seu tradicional churrasco anual,
tendo como ênfase o Centenário da UNIFEI.

3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
Atingimos um total de 5.048 ex-alunos cadastrados pelo escritório da AD-UNIFEI Nacional,
dos quais 2.638 cadastros vieram diretamente dos colegas via internet e contamos hoje com
1.089 amigos no facebook. Até agora já conseguimos identificar um total de 36 coordenadores
de turma e através deles estamos recebendo listas atualizadas de nossos colegas.

4 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
O Diretório Acadêmico - DAUNIFEI está programando uma confraternização especial para
os alunos e ex-alunos da UNIFEI na sua sede social no dia 22 de novembro à noite, conhecida
como a noite da máfia. No dia 23 de novembro estamos contando com a presença dos ex-alunos
nos vários eventos preparados pela Comissão organizadora da UNIFEI, cujos festejos serão
brilhantemente encerrados com um grande baile de gala. Em breve divulgaremos a programação
de nosso Encontrão. Qualquer informação favor comunicar a AD-UNIFEI Nacional pelo e-mail:
adunifei.diretoria@gmail.com
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