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1 – CADASTRAMENTO

Até agora já cadastramos 5.498 ex-alunos graduados na UNIFEI, Acessando o link: http://goo.
gl/gfVMA os colegas poderão enviar seus dados cadastrais diretamente para a AD-UNIFEI Nacional.
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– NOTÍCIAS DAS REGIONAIS

- A Regional de Itajubá realizou o seu primeiro Encontro no dia 09 de abril de 2015, tendo sido eleita,
nesta oportunidade, a colega Maria Sircia de Sousa (T/1978) como sua diretora.
- A Regional de Macaé editou seu primeiro boletim, que pode ser acessado pelo nosso portal.
- A Regional de São Paulo realizou o seu segundo encontro do ano no dia 8 de abril.
- Com pesar informamos o falecimento do ex-aluno Antonio Marcus Maia (T/1966).
3 – SÓCIO – CONTRIBUINTE

Conforme já anunciado anteriormente, realizaremos em junho o primeiro sorteio para os
portadores da carteira de Sócio Contribuinte da AD-UNIFEI Nacional para um casal passar quatro dias na
Pousada do Rio Quente – Goiás – www.rioquenteresorts.com.br.
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– NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL

- Dia 21 de novembro de 2015 – sábado, a AD-UNIFEI Nacional realizará o jantar festivo de aniversario
da UNIFEI. Os amigos e colegas já podem começar a se programar para vir comemorar conosco este
grande evento.

4

– NOTÍCIAS DA UNIFEI

- A equipe Uirá de aerodesign da UNIFEI foi vice-campeã do “SAE Aerodesign East Competition –
em Lakeland, Florida, EUA”. O evento contou com a participação de 75 equipes de instituições de ensino
das Américas, da Ásia e da Europa.
- A ex-aluna Mariana Vasconcelos do curso de Administração da UNIFEI ganhou uma bolsa da Singularty
University, centro de pesquisa da NASA no Vale do Silício – EUA, no seu programa “Call to innovation”.
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