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MARÇO – 2015
1 – CADASTRAMENTO

Preenchendo o formulário indicado no link: http://goo.gl/3QQfPR os ex-alunos poderão enviar seus
dados cadastrais atualizados para a AD-UNIFEI Nacional. O ex-aluno que se inscrever no programa de
sócio-contribuinte também estará nos enviando seus dados pessoais para o nosso Cadastro. Estamos
contando com a colaboração de todos para o sucesso do nosso cadastramento geral.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
 A Regional de Itajubá está sendo reativada pela ex-aluna Maria Sircia de Sousa (T/1978), que está
programando o primeiro Encontro no dia 09 de abril próximo, no RED Bar e Chope. Esta Regional
conta atualmente com um total de 585 colegas cadastrados em nossa Associação.
 O ex-aluno Antônio Raimundo Santi (T/ 1976) foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Itajubá.
3 – SÓCIO – CONTRIBUINTE

O programa de Sócio - Contribuinte está tendo uma boa aceitação dos amigos e colegas da ADUNIFEI, que reconhecem a importância e os objetivos desse projeto. Conforme já anunciado, no mês de
maio próximo, realizaremos o primeiro sorteio para um casal passar quatro dias na Pousada do Rio
Quente – Goiás – www.rioquenteresorts.com.br -, somente para os possuidores da nossa Carteira.
Convidamos a todos que venham participar conosco deste grande projeto de integração dos
diplomados da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI. As inscrições podem ser feitas através do
nosso portal: www.adunifei.com.br.

4 - PORTAL DA AD-UNIFEI NACIONAL
Visite o portal da AD-UNIFEI Nacional para tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pela
nossa Associação. Temos grande prazer de receber a visita dos ex-alunos no nosso escritório, localizado
no Centro de ConVivência do Campus de Itajubá da UNIFEI.
5 – NOTÍCIAS DA NOSSA UNIFEI
 O Laboratório Termo Hidrelétrico – LTHE, inaugurado em 1928, está sendo restaurado, com
termino previsto para este ano, voltando a funcionar como “museu vivo” e para aulas laboratoriais.
 Visitas de Presidentes da Republica a nossa escola: Marechal Hermes da Fonseca - 1913 Getúlio
Dorneles Vargas - 1939, Emilio Garrastazu Médici - 1973 e João Batista de Oliveira Figueiredo - 1979.
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