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1 – CADASTRO DE EX-ALUNOS
Dos 9.330 profissionais graduados nos 100 anos de existência do IEMI, IEI, EFEI e UNIFEI, a Associação já
cadastrou um total de 5.354 ex-alunos, dos quais 3.507 cadastros foram enviados diretamente pelos colegas através
do questionário http://goo.gl/gfVMA. Temos até o momento registrados 1.451 amigos no nosso facebook:
https://www.facebook.com/ad.unifei. A AD-UNIFEI Nacional está empenhada em compartilhar o seu cadastro com
os dados de cada Regional. A Regional de São Paulo já revisou o seu cadastro após ter recebido os nossos dados.

2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- Os diretores das Regionais e ex-alunos em geral estão convidados para Assembleia Geral da AD-UNIFEI
Nacional, a realizar-se no dia 22/11/14 às 16:00 h, no prédio central da UNIFEI e do jantar de confraternização às
20:30 h, em comemoração do 1º ano do Centenário de nossa Universidade, conforme convite feita pela carta
enviada por e-mail no dia 30/10/2014.
- As Regionais de São Paulo e Macaé já confirmaram suas presenças e de outros colegas.
- O jantar anual da Regional de Florianópolis será realizado no dia 7/11/2014.
- A Regional do Rio de Janeiro está programando o seu jantar anual para o dia 17/11/2014.

3 – ANUIDADE DA AD-UNIFEI NACIONAL
No dia 22 de novembro lançaremos o programa de Anuidades da AD-UNIFEI Nacional, com a criação das
categorias de Sócio Contribuinte e Sócio Contribuinte – Ouro, nos valores de 60,00 ou 120,00 reais / sócio / ano,
uma contribuição voluntária, cabendo ao ex-aluno escolher o valor a seu próprio critério. A AD-UNIFEI Nacional
repassará 50% do valor liquido recebido para as Regionais de forma proporcional ao nº de seus sócios contribuintes.
No próximo Informativo iremos comunicar a melhor e mais pratica forma do ex-aluno participar deste programa.

4 – PORTAL DA AD-UNIFEI
Ao acessar o nosso portal, o colega estará atualizado com as notícias da Associação. Estamos também dando
prioridade para as informações do mercado de trabalho.

.5 – JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
O jantar será realizado no dia 22/11/ 14 - sábado, às 20:30 h, no Buffet Cia. de Eventos ( MPM ), ocasião em que
homenagearemos o engenheiro Manoel Arlindo Zaroni Torres (T/1972), ex-aluno, Embaixador da UNIFEI e
Presidente da empresa Tractebel Energia. A aquisição de convites e reservas de mesas poderão ser feitas pela
Internet, acessando o site: www.adunifei.com.br.
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