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1 – CENTENÁRIO
Foi aprovada pelo CONSUNI e CREA/MG a concessão do Título de
“Engenheiro Eletricista Honoris Causa” para o fundador da UNIFEI Dr..
Theodomiro Carneiro Santiago, cuja entrega será feita durante as comemorações do
nosso Centenário. As mesas do baile de gala de encerramento do Centenário
continua a venda através do blog: www.blog.centenario.unifei.edu.br. Estão
também a venda os brindes e produtos promocionais do nosso Centenário.
2 – RIFA DE UM CARRO PELA AD-UNIFEI NACIONAL
A AD-UNIFEI Nacional promoveu uma rifa de um carro, cujo resultado financeiro deverá ser
revertido na confecção de uma estatua de Dr.Theodomiro Carneiro Santiago, a ser inaugurada
durante os festejos do Centenário da UNIFEI. O sorteio ocorreu no dia 28 de setembro de 2013
e o premiado foi o ex-aluno .Mario Celso Salomon (T/1984) da Regional de São Paulo.A ADUNIFEI Nacional já pagou ao valor de R$ 21.000,00 correspondente a 50% do valor da referida
estatua. Assim que fecharmos o balanço desta rifa informaremos o seu resultado final.
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- NOTICIAS DA REGIONAIS

- A AD-UNIFEI Campinas está programando o Jantar Centenário para o dia 5 de outubro , a
ser realizado no Instituto Cultural Nipo- Brasileiro de Campinas. www.adefeicampinas.com.br
- A AD-UNIFEI Rio de Janeiro está convidando seus associados para participar do 44º jantar
de confraternização e comemoração do Centenário da UNIFEI, que será realizado no dia 19 de
outubro na AABB – sede Alagoa.

4 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
O escritório da AD-UNIFEI já cadastrou um total de 5.160 ex-alunos, dos quais 2.985 foram
enviados diretamente pelos nossos ex-alunos via Internet e estamos contando com 1.173 amigos
no facebook.

5 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
O Encontrão dos nossos alunos e ex-alunos está programando para o dia 22 de novembro –
6º feira – na sede campestre do Clube Itajubense, no período das 10 às 17 horas, quando os
alunos, ex-alunos e seus familiares poderão usufruir de um grande churrasco e de todos os
lazeres que o clube oferece e poder compartilhar da companhia dos colegas Estamos
programando condução gratuita a cada hora, entre o clube e a praça Theodomiro Santiago, para
quem quiser evitar a utilização de carro.
Itajubá, 30 de setembro de 2013

