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INFORMATIVO Nº 20
OUTUBRO 2013
1 – CENTENÁRIO
Finalmente chegou o tão esperado mês de novembro, quando iremos comemorar
o Centenário de nossa Universidade. Vamos reservar as nossas energias para poder
cumprir a extensa programação prevista para esta grande festa. A começar no dia
11 quando a UNIFEI receberá uma homenagem especial da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, ocasião em que estamos contando com uma grande
presença de nossos colegas da Regional de Belo Horizonte. No dia 22 teremos o
nosso Encontrão e em 23 o grande e esperado dia do aniversario da UNIFEI, cujo
programa encontra-se no final deste Informativo. Continua a venda via Internet dos
brindes e produtos promocionais do nosso Centenário através do blog:
www.blog.centenario.unifei.edu.br.
2 – RIFA DE UM CARRO PELA AD-UNIFEI NACIONAL
O sorteio ocorreu no dia 28 de setembro de 2013 e o ex-aluno Mario Celso Salomon
(T/1984) da Regional de São Paulo recebeu o premio da diretoria da AD-UNIFEI Nacional em
05 de outubro no escritório da Associação em Itajubá, conforme registrado nas seguintes fotos.

O relatório detalhado desta rifa já foi enviado por e-mail para todas as Regionais. Com esta rifa já
garantimos o pagamento da estatua de Dr. Theodomiro Santiago no valor de R$42.000,00.

3 - NOTICIAS DAS REGIONAIS
- C o m a p r e s e n ç a d o R e i t o r D a g o b e r t o A l v e s d e A l m e i d a a AD-UNIFEI
de Campinas realizou o seu Jantar comemorativo do Centenário d a U N I F E I no dia 5 de
outubro, no Instituto Cultural Nipo- Brasileiro de Campinas.
- O Engenheiro Eletricista e ex-aluno da UNIFEI - Jolindo Rennó Costa (T/1977) - está se
candidatando para a vaga de Conselheiro Federal pelo Estado de São Paulo na eleição do
CONFEA a realizar-se no dia 12 de novembro de 2013. Solicitamos uma atenção especial da
Regional de São Paulo para a campanha desse nosso colega.
- A AD-UNIFEI Rio de Janeiro realizou o seu 44º jantar de confraternização e comemoração
do Centenário da UNIFEI no dia 19 de outubro na AABB, que contou com a presença do nosso
Reitor Prof. Dr.Dagoberto Alves de Almeida e do neto de Theodomiro Santiago Prof. Nelson
Henrique Costa Santiago.

4 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
O escritório da AD-UNIFEI já cadastrou um total de 5.185 ex-alunos, dos quais 3.097 cadastros
foram enviados diretamente pelos nossos ex-alunos via Internet. Todos os dados cadastrais obtidos até
agora estão sendo registrado em um CD, cuja cópia será entregue a todas as nossas Regionais.

5 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
O Encontrão dos alunos e ex-alunos da UNIFEI será realizado no dia 22 de novembro na sede
campestre
do
Clube
Itajubense,
conforme
programa
detalhado
no
facebook
https://www.facebook.com/events/605331189527518/. Infelizmente, devido a falta de espaço no
programa oficial da UNIFEI não tivemos outra alternativa senão marcar o nosso Encontrão para
sexta-feira, mesmo sabendo das dificuldades que muitos dos ex-alunos poderiam ter em função
de suas atividades profissionais.

“SALVE O CENTENARIO DE NOSSA UNIFEI”

Itajubá, 30 de outubro de 2013

