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1 – CADASTRO GERAL
- O ex-aluno da Unifei, ao preencher o formulário do link: http://goo.gl/gfVMA , estará
enviando automaticamente seus dados cadastrais para a nossa Associação.
2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A diretora da Regional de Itajubá Maria Sircia de Souza (T/1978) realizou o primeiro encontro
de 2017 no dia 8 de abril, sábado, com um programa de visita ao museu histórico da Unifei instalado no
Prédio Central, com a presença de mais de 70 pessoas, entre ex-alunos, professores e alunos. Iniciando o
evento foi servido um coffee break às 09h00 da manhã. Alguns projetos acadêmicos especiais foram
expostos pelos alunos da Unifei, sendo eles: Uirá AeroDesign, Coyotes MotoRacing, Eco Veículo,
Cheetah E-Racing, Saci Baja Sae, Epic Coders, Unifei JR, Fator Júnior, CATS, Equipe Uai!rrior e Blue
Bunnies.
- A Regional do Canadá, através do seu diretor Roger Machado (T/2002) informou que no dia
11 de março realizou um jantar dos colegas residentes na cidade de Calgary – província de Alberta. No
dia 11 de abril os colegas de Montreal, da província de Quebec, se encontraram no festival de feijoada
Montreal Feijofest e no dia 29 de abril ex-alunos da Unifei se reuniram em Toronto (Ontario). A colega
Daniela Donner (T/2004) ocupou o cargo de Vice-Diretor da AD-Unifei da província de Ontário, que foi
seguida pelo colega Antonio Paixão (T/1990). Para Vice-Diretor da província de Quebec responde
atualmente o colega Adriano Matos Pinheiro (T/1966). A Regional do Canadá da AD-Unifei conta hoje
com 27 membros.
- O diretor da AD-Unifei SP, Clesio Batista Catelli (T/1984), informou que no dia 11 de abril
realizou seu Encontro mensal no Shopping Eldorado, 8º andar na Choperia Von Kassel.
3 – NOTÍCIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- Neste ano de 2017 a Unifei estará comemorando o centenário de formatura da primeira turma
do IEMI. Esta é uma grande oportunidade para festejarmos este grande feito. Da turma pioneira dos 16
engenheiros graduados em 1917, destacamos o eng. José Rodrigues Seabra, o qual foi o primeiro exaluno a ser convidado para lecionar na nossa escola e também foi homenageado com o nome oficial do
campus de Itajubá da Unifei.
- A diretoria da AD-Unifei Nacional informa que já fixou o dia 25 de novembro de 2017 –
sábado, para a realização do jantar de comemoração do 104º aniversario da Unifei.
- A inscrição de novos Sócios-Contribuintes sempre poderá ser feita pelos ex-alunos acessando
diretamente o nosso site: www.adunifei.com.br.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 24 de abril de 2002, o Presidente da Republica Fernando Henrique Cardoso sancionou a
Lei nº 10.435, transformando a EFEI na Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI.
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