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1 – CADASTRO GERAL

-Solicitamos aos ex-alunos da UNIFEI que se cadastrem através do link : http://goo.gl/gfVMA .

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A AD-UNIFEI Belo Horizonte realizou almoço de confraternização anual no dia 18 de dezembro
no restaurante Clube Minas II, quando foram homenageados os 50 anos de formado dos ex-alunos
Carlos Alberto Silva, Clóvis Castro Gonçalves, Eric Hermeto e os 60 anos do colega José Vieira de
Mendonça Sobrinho que já tinha recebido a merecida “Medalha Lucas Lopes” da SME .
- A ADUNIFEI São Paulo realizou o seu Encontro de fim de ano no dia 04 de dezembro de 2016
no Clube Esperia.

3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
Apresentamos o balanço das atividades realizadas pela AD-UNIFEI Nacional em 2016:
- Criação da Regional do Canadá ;
- Atualização do cadastro geral dos ex-alunos da UNIFEI, hoje com 5.650 colegas;
- Pleno funcionamento do nosso escritório instalado no Centro de ConviVência da UNIFEI;
- Jantar de comemoração do aniversario dos 103 anos da UNIFEI em 19 de novembro;
- Repasse às Regionais de 50% dos recursos recebidos do programa de Sócios-Contribuintes;
- Edição de Informativos mensais da Associação;
- Homenagem às ex-alunas graduadas na UNIFEI;
- Entregue aos 286 formandos de 2016 da UNIFEI carta da AD-UNIFEI Nacional;
- Participação no processo da eleição do Reitor da UNIFEI – gestão 2017/2020;
- Atualização do nosso site: www.adunifei.com.br, com vagas de empregos para os ex-alunos;
- Venda de material promocional da Associação e da UNIFEI;
- Realização de dois sorteios para o complexo hoteleiro Rio Quente Resort – Goiás.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- O CREA - MG concedeu o Selo de Qualidade para o Curso de Engenharia de Produção da UNIFEI
pelo seu projeto pedagógico, qualificação dos professores e por suas instalações físicas.
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