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1 – CADASTRATO GERAL

- Ao preencher o formulário do link: http://goo.gl/gfVMA o colega estará colaborando com a
atualização de nosso cadastro geral. O diretor da Regional de Florianópolis Carlos Roberto Gallo
(T/1968) nos enviou uma lista de 30 ex-alunos residentes na cidade de Jaraguá do Sul.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A diretora Maria Sircia de Souza (T/1978) da Regional de Itajubá realizou no dia 28 de julho o 5º
Encontro no restaurante Cesário, com a presença do atual Reitor da UNIFEI Prof. Dr. Dagoberto Alves de
Almeida (T/1982), quando também ocorreu o lançamento do livro “Universo e Vida” do autor e ex-aluno
Armando Soares Coelho (T/1968).
- A Regional - ADUNIFEI Campinas teve o seu encontro mensal realizado no dia 07 de julho no
Lelles Bar e Restaurante em Campinas, sob a coordenação do diretor Mario Kubota (T/1974).
3 – NOTÍCIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- Com grande alegria informamos que foi criada a Regional internacional da AD-UNIFEI do Canadá,
com 9 ex-alunos sendo 4 residentes na cidade de Calgary, 2 de Toronto, 2 de Montreal e 1 de Quebec. A
AD-UNIFEI Nacional designou o colega Roger Felipe Machado (T/2002) como diretor da nova Regional, pois
foi ele o grande idealizador deste importante projeto. Desejamos sucesso para a Regional do Canadá e
esperamos que esta iniciativa sirva de exemplo para a criação de outras Regionais no exterior.
- O jantar de comemoração do 103º aniversário da UNIFEI será realizado no dia 19 de novembro de
2016 - sábado, quando a AD-UNIFEI Nacional prestará uma homenagem especial ás mulheres graduadas
na UNIFEI, sob a coordenação da Diretora da Regional de Itajubá Maria Sircia de Souza (T/1978).
- A AD-UNIFEI Nacional está participando diretamente do processo de eleição dos cargos de Reitor
e Vice Reitor da UNIFEI com direito a um voto na sessão do CONSUNI do dia 12 de novembro de 2016.

4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- Iniciou-se o processo de eleição de Reitor e Vice-Reitor da UNIFEI para o mandato de 2017/2020.
Os candidatos a Reitor e Vice-Reitor são os seguintes: Dagoberto Alves de Almeida/ Marcel Fernando da
Costa Parentoni, Paulo Shigueme Ide/ João Batista Turrioni e Paulo Sizuo Waki/ Luiz Antonio Alcântara
Pereira. Nos dias 17/8 e 25/8 ocorrerão os debates entre os candidatos em Itabira e em Itajubá, dia
31/8 consulta a comunidade universitária da UNIFEI e dia 12/9 sessão do CONSUNI para a elaboração da
lista tríplice de Reitor e Vice-Reitor que será enviada para o Ministério da Educação.
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