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

INFORMATIVO Nº 46
JUNHO – 2016
1 – CADASTRAMENTO GERAL

- Ao preencher o formulário do link: http://goo.gl/gfVMA o colega estará colaborando com a
atualização de nosso cadastro geral. Informamos que na Regional de São Paulo temos registrados 632
ex-alunos, que representa 12% do total cadastrado.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- Com uma presença expressiva de 60 pessoas a Regional de Itajubá realizou no dia 16 de junho
um animado jantar junino no restaurante Toca do Caboclo, ocasião em que ocorreu a apresentação da
equipe Black Bee Drones formada por alunos da UNIFEI.
- O diretor da Regional da ADUNIFEI – Rio de Janeiro - José Biruel Junior (T/1999) realizou o 33º
churrasco de confraternização dos colegas do Rio no dia 4 de junho de 2016.
- A ADUNIFEI Vale do Paraíba realizou seu Encontro no dia 13 de junho com palestra proferida pelo
ex-aluno Eugenio Ferrarezi (T/ 1983), autor do livro “O Cérebro – Manual do proprietário”.
3 – NOTÍCIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- Durante o 4º Encontro da Regional de Itajubá no dia 16 de Junho de 2016 o ex-aluno José Santiago
Junior (T/ 1992), residente em Itajubá, foi sorteado para passar quatro dias no complexo hoteleiro Rio
Quente - Goiás, ficando como 1º suplente o colega Marcelo Eldorado de Carvalho Paulino (T/ 2001 ) e 2º
suplente Marcio José Ramalho Lima (T/ 1983 ), todos portadores das Carteiras de Sócio Contribuinte da
AD-UNIFEI Nacional e em dia com a anuidade de 2016.
- O segundo sorteio do presente ano será realizado durante o jantar de comemoração do
aniversário da UNIFEI de 19 de novembro de 2016.
- O portal www.adunifei.com.br contem muitas informações sobre as atividades realizadas pela
nossa Associação inclusive várias ofertas de empregos de interesse de nossos colegas.

4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No ano letivo de 2016 a UNIFEI matriculou um total de 7.676 graduandos sendo 5.195 em Itajubá
e 2.481 alunos em Itabira.
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