ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVO Nº 17
JULHO 2013
1 – CENTENÁRIO
A rifa do carro UNO WAY 1.0 Flex da AD-UNIFEI está se desenvolvendo a
contento graças ao empenho e efetiva participação de nossos colegas e das
Regionais. Conforme previsto e, com o objetivo de dar um balanço geral, estamos
solicitando que as Regionais nos envie por e-mail a atual posição de suas vendas
até 31 de julho/13. A partir de 1º de agosto começa a venda das mesas do grande
baile de gala de encerramento do Centenário da UNIFEI, cuja compra de convites
poderá ser feita pelo blog: www.blog.centenario.unifei.edu.br. Continua também a
venda dos brindes e produtos promocionais do nosso Centenário, que poderão ser
adquiridos via internet. As medalhas comemorativas do Centenário estão quase
prontas e estarão disponíveis em breve. A programação das festividades dos dias 22 e 23 de
novembro logo estará toda detalhada no site do Centenário.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional de São Paulo realizou o Encontro dos ex-alunos da UNIFEI , com a presença de
um grande numero de colegas e familiares residentes em São Paulo e região.
- A Regional do Rio de Janeiro realizou o 30º churrasco de confraternização anual, tendo como
ênfase o Centenário, que contou com a presença de 70 colegas.
3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
O escritório da AD-UNIFEI já cadastrou um total de 5.105 ex-alunos, dos quais 2.720 foram
enviados diretamente pelos nossos ex-alunos via Internet e estamos contando com 1.100 amigos
no facebook. Ao mesmo tempo estamos buscando identificar os coordenadores de cada turma
da UNIFEI para obtermos listas atualizadas dos nossos colegas.
Os ex-alunos cadastrados estão assim distribuídos:

 Itajubá..........................1296
 Campinas.......................683
 Nacional........................643
 São Paulo......................571
 Vale do Paraíba.............470
 Belo Horizonte..............230
 Rio de Janeiro................227

 Brasília..........................205
 Florianópolis.................123
 Pouso Alegre.................120
 Exterior..........................116
 Macaé............................113
 Curitiba............................88
 Baixada Santista..............61

 Volta Redonda.................53
 Poços de Caldas...............29
 Vitória..............................28
 Mogi da Cruzes...............19
 Campo Grande.................11
 Salvador.........................10
 Manaus..............................9

4 – ENCONTRÃO
Estamos contando com uma grande presença dos ex-alunos e familiares nos festejos
comemorativos que estão sendo preparados pela AD-UNIFEI Nacional e Comissão
organizadora do Centenário da UNIFEI. Em breve divulgaremos a programação detalhada do
grande Encontro dos ex-alunos de nossa Universidade. Qualquer informação sobre este assunto
favor nos informar através do e-mail: adunifei.diretoria@gmail.com
Itajubá, 30 de julho de 2013

