ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVO Nº 40
DEZEMBRO – 2015
1 – CADASTRAMENTO

O desenvolvimento do nosso trabalho de cadastramento dos ex-alunos da UNIFEI está dependendo
atualmente da iniciativa dos colegas enviarem seus dados cadastrais para a nossa Associação através
do questionário apresentado no link : http://goo.gl/gfVMA.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- No dia 19 de dezembro a Regional – AD-UNIFEI BH, realizou almoço de confraternização de fim
de ano no restaurante do Clube Militar, quando foram homenageados os ex-alunos Francisco Alvim
Sobrinho – 65 anos de formado, Rafael Gil Blanco – 60 anos, Fernando Antonio Xavier Brandão – 55 anos e
Elpidio Cosenza Arruda – 50 anos.
- A Regional do Vale do Paraiba teve a sua confraternização realizada no Boteco 80 em São José
dos Campos , ocasião que ocorreu a despedida do colega Diego Luis Silva Morais (T/2006) que está de
partida para a Suécia.O colega Felipe Facincani Pereira (T/2007) irá substitui-lo nesta Regional.
- O diretor da ADUNIFEI – SP Edgar de Noronha Torrezão (T/1984) realizou o Encontro de final de
ano no clube Esperia no dia 06 de dezembro de 2015, que contou com a presença do Reitor da UNIFEI
Prof. Dr. Dagoberto Alves de Almeida(T/1982) e palestra dada pelo colega Aloysio Pizarro (T/1964) sobre
“Antonio Aureliano Chaves de Mendonça”.
4 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- Os colegas ao tornarem Sócio-Contribuinte da AD-UNIFEI Nacional estarão colaborando com o
fortalecimento de nossa Associação. Para participar deste programa acesse o site: www.adunifei.com.br
- Os membros do Conselho Diretor da AD-UNIFEI Nacional estão sendo convocados para a eleição do
cargo de Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal para a gestão 2016/2017. Esta eleição está marcada
para às 10:00 horas do dia 30 de janeiro de 2016. Uma convocação especial está sendo enviada
diretamente para os membros do Conselho Diretor. Os Diretores das Regionais fazem parte do Conselho
Diretor da AD-UNIFEI Nacional.

5 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- Nos dias 18 e 19 de dezembro de 2015 ocorreram a colação de grau dos alunos graduados na UNIFEI,
sendo 88 formandos no Campus de Itabira e 272 no Campus de Itajubá. Todos os novos colegas
receberam uma carta especial de congratulações da AD-UNIFEI Nacional.
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