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1 – CADASTRAMENTO

A AD-UNIFEI Nacional já cadastrou até hoje um total de 5.650 ex-alunos graduados na UNIFEI. Para
que o nosso trabalho continue a ter um bom desempenho estamos solicitamos que os colegas nos envie
seus dados cadastrais através do nosso formulário contido no link : http://goo.gl/gfVMA.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional de Itajubá realizou o 1º Encontro do ano de 2016 no dia 25/02 no Hotel Coroados.
- A Regional da AD-UNIFEI Florianópolis realizou o seu Encontro de final de ano no dia 21 de
novembro de 2015, quando homenageou os colegas que estavam fazendo 60 anos de formado – Jayme
Antunes Teixeira (T/1955) e 50 anos - Ralf Dieter Buckmann ( T/1965).
- O diretor da Regional de São Paulo - Clésio Batista Catelli (T/1984) está programando um
Encontro no dia 04 de fevereiro, a ser realizado no espaço da Chopperia Von Kassel, Shopping Eldorado.
- A Diretora da AD-UNIFEI Regional de Itajubá, Maria Sircia, está programando o 2° Encontro de sua
regional para o dia 31 de Março de 2016. Será feita uma homenagem às colegas mulheres e ela pede que
confirmem presença até o dia 18 de março através do e-mail msircia@gmail.com.
- Caroline Braga, ex-aluna, formada em 2012 é a atual Diretora da Regional de Macaé substituindo
Plinio Dib Bícego.
3 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- A diretoria da AD – UNIFEI Nacional está enviando para todos os ex – alunos um “Informe Geral”
especialmente preparado para dar uma visão geral e atual da nossa Associação. Esse mesmo Informe será
enviado a todos os diretores das Regionais acrescentado com os dados específicos da cada Regional, como
números de associados, sócios-contribuintes e o valor que cada Regional tem disponível em reais referente
a sua cota de 50% das anuidades recebidas de seus Sócios - Contribuintes.
- Os colegas ao se 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

5 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- O novo Estatuto da UNIFEI foi aprovado pelo Ministério da Educação e publicado no Diário Oficial da
União em 24 de dezembro de 2015. Foi também aprovado o Regimento Geral do CONSUNI – Conselho
Universitário da UNIFEI.
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