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

INFORMATIVO Nº 57
MAIO – 2017
1 – CADASTRO GERAL
- Temos hoje registrado um total de 5.578 ex-alunos da UNIFEI, dos quais 72% foram cadastros
enviados diretamente pelos colegas através do questionário do link: http://goo.gl/gfVMA .
2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O diretor da ADUNIFEI Florianópolis Carlos Roberto Gallo (T/1971) nos enviou a relação e
informações cadastrais dos 72 ex-alunos de sua Regional.
- A Regional de Campinas informou que o colega Mario Kubota (T/1974) foi reeleito Diretor
desta Regional para o biênio 2017/2018 e realizou um churrasco de confraternização no dia 20 de maio.
- No dia 26 de maio a Regional de Itajubá realizou o seu 2º Encontro no restaurante Cesário.
- A AD-UNIFEI SP realizou o seu encontro mensal em 24 de maio na Pizzaria Fioresi.
- A Regional do Rio de Janeiro está programando a realização do seu 34º Churrasco de
Confraternização no dia 10 de junho, no Clube Caiçaras – Lagoa.
- A Regional do Canadá nos enviou a relação e cadastros de seus atuais 39 associados, inclusive
com o nome das empresas em que os ex-alunos da UNIFEI trabalham. Corrigimos as nossa informações
sobre as turmas de Antonio Augusto da Paixão (T/1998) e Adriano Matos Pinheiro (T/1995).
3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- No jantar do 104º aniversário da UNIFEI, que será realizado no dia 25 de novembro de 2017 –
sábado, no Buffet Cia. de Eventos, a AD-UNIFEI Nacional sorteará um Sócio – Contribuinte, em dia com a
anuidade de 2017, para usufruir de uma estadia no complexo hoteleiro Rio Quente Resort – Goiás.
- Continuamos realizando a atualização do portal AD-UNIFEI Nacional, com informações úteis
para os ex-alunos como vagas no mercado de trabalho, Encontros Regionais, entre outras notícias ligadas a
comunidade UNIFEI. Pelo Google Analytics tivemos 1.210 visitantes no nosso Site no mês de maio.
- A inscrição de novos Sócios-Contribuintes poderá ser feita diretamente pelos ex-alunos através
do nosso site: www.adunifei.com.br.
- Nosso perfil no Facebook sofreu alterações sendo que agora possuímos uma página de
organização ao invés de um perfil de amigos, que contamos com um total de 2.011 seguidores. Já no
LinkedIn nossa rede tem crescido bastante e estamos hoje com 2.126 seguidores.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 8 de maio, o ex-aluno Paulo Tibana (1956), engenheiro especialista em geologia da
Petrobras, proferiu uma palestra no auditório da elétrica da UNIFEI abordando o seguinte tema:
“A evolução da Geologia de Óleo e Gás no Brasil”.
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