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1 – CADASTRAMENTO

- O cadastramento dos ex-alunos da UNIFEI está sendo divulgado sempre pelas redes sociais. Através
do formulário do link : http://goo.gl/gfVMA, já recebemos informações de 3.966 colegas que
corresponde a 71% do total cadastrado por nós. Na Regional de Itajubá temos já cadastrados um total
de 1260 ex-alunos ( 22% ).

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- Dando continuidade ao seu programa de encontros mensais a diretora da Regional de Itajubá Maria
Sircia de Souza (T/1978) realizou a sua reunião no dia 28 de abril no restaurante Dom Cesário.
- No dia 14 de abril o diretor da Regional da AD-UNIFEI Vale do Paraíba Felipe Facincani ( T/2007)
realizou o encontro de sua Regional na Choperia Sapucaí em São José dos Campos.
3 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- O colega Hugo Alves Silva Ribeiro (T/2010), sorteado durante o jantar de novembro/2015, enviou email de agradecimento a diretoria da AD-UNIFEI Nacional por ter lhe proporcionado os dias maravilhosos
que passou no grande complexo hoteleiro Rio Quente Resort - Goiás.
- A diretoria está enviando para todos os Sócios-Contribuintes o boleto referente a Anuidade de
2016. Os colegas em dia com esta Anuidade estarão aptos a participarem dos dois sorteios que correrão
nos meses de junho e novembro para duas pessoas passarem 4 dias no Rio Quente Resort – Goiás.
- No dia 26 de novembro de 2016 – sábado a AD-UNIFEI Nacional realizará o jantar de comemoração
do 103º aniversário da UNIFEI. Estamos incentivando as turmas a programarem seus encontros de
forma que possam participar do jantar anual de confraternização da UNIFEI.
- Pelo Google Analytics foi possível verificar que o portal da AD-UNIFEI foi acessado por 717 vezes no
mês de abril.
- A nossa Associação tem procurado manter acesa a chama das nossas tradições, união entre os
colegas e o orgulho de pertencer a grande e centenária família UNIFEI.

4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- A equipe Black Bee Drones, formada por alunos da UNIFEI, é a primeira equipe acadêmica de drones
inteligentes do Brasil criada para competição, tendo sido classificada em 3º lugar na IMAV2015
(International Micro Air Vehicles) em Aachen – Alemanha, superando as equipes da França e da
Holanda. Em outubro deste ano vai participar da IMAV2016 em Pequim – China.
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