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SETEMBRO – 2016
1 – CADASTRATO GERAL

- Preenchendo o formulário do link : http://goo.gl/gfVMA o ex-aluno da UNIFEI estará
colaborando com a atualização do cadastro geral da AD-UNIFEI Nacional.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O diretor da Regional internacional do Canadá Roger Felipe Machado (T/2002) informou que está
tendo o apoio do Consulado–Geral do Brasil em Toronto, que fez uma publicação em sua pagina no
facebook sobre a nossa Regional do Canadá.
- A Regional de Itajubá realizou o seu 7º Encontro no dia 29 de setembro no Restaurante Cesário.
- A ADUNIFEI Vale do Paraíba realizou seu encontro do mês de setembro no dia 29 na Cachaçaria
Agua Doce em São José dos Campos.
- O diretor da Regional ADUNIFEI SP Clesio Batista Catelli (T/1984) realizou, no dia 21 de
setembro, o encontro dos ex-alunos residentes em São Paulo na Pizzaria Carlitos.
3 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- Os diretores das Regionais de Curitiba - Carlos Alberto Barbosa Lima (T/1976), de Itajubá – Maria
Sircia de Souza (T/1978) e de Campinas – Augusto Cesar Rufino da Silva (T/2007) estiveram presentes na
reunião extraordinária convocada pela AD-UNIFEI Nacional de 27 de agosto de 2016 quando foi definido o
posicionamento da nossa Associação no processo de eleição do Reitor da UNIFEI. Os diretores das
Regionais de Florianópolis, Volta Redonda e Canadá enviaram seus votos via e-mail, conforme as regras
previamente estabelecidas pela AD-UNIFEI Nacional.
- O 2º Encontro das mulheres UNIFEI está sob a coordenação da Regional de Itajubá, evento que
terá o seu ponto alto durante o jantar do 103º aniversario da UNIFEI de 19 de novembro.
- Neste jantar, os colegas em dia com a anuidade de 2016 de Sócio Contribuinte irão participar do
sorteio para uma estada no complexo hoteleiro Rio Quente Resort - Goiás. A venda de convites e mesas
deste jantar iniciará no dia 10 de outubro, através do nosso site: www.adunifei.com.br.

4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 12/9 o CONSUNI – Conselho Universitário da UNIFEI se reuniu para eleger o Reitor do
mandato 2017/20120 tendo chegado ao seguinte resultado: Prof. Dagoberto Alves de Almeida – 22
votos, Prof. Paulo Shigueme Ide – 5 votos e Prof. Paulo Sizuo Waki – 1 voto. A lista tríplice será enviada
para o Ministério da Educação que irá nomear o novo Reitor da UNIFEI.
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