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1 – CADASTRO GERAL

- O preenchimento do formulário constante no link: http://goo.gl/gfVMA é a forma mais direta e
eficiente que os ex-alunos da UNIFEI tem para colaborar com o cadastramento da AD-UNIFEI Nacional.
2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- Foi um grande sucesso o 34º Churrasco de Confraternização realizado pela Regional do Rio de
Janeiro no dia 10 de junho, no Clube Caiçaras – Lagoa Rodrigo de Feitas.
- O colega Augusto Cesar Campos de S. Machado (T/2002) informou que não mais responde
pela AD-UNIFEI de Belo Horizonte. Aguardamos uma posição dos colegas desta importante Regional.
- A Regional de Itajubá realizará no dia 01 de julho uma grande festa julina de confraternização
entre os alunos e ex-alunos da UNIFEI, uma parceria da Regional de Itajubá com o DCE- UNIFEI.
- O RESGATE é um projeto do DCE-UNIFEI que tem como objetivo resgatar a histórica
trajetória dos alunos que passaram pela direção do conceituado diretório acadêmico de nossa instituição
centenária. Para mais detalhes acessar: www.facebook.com/ResgateDAUNIFEI.
- É com pesar que informamos o falecimento da ex-aluna Maria Luiza Soares Fontes (T/1950) do
Instituto Eletrotécnico de Itajubá – IEI, considerada a primeira engenheira eletricista do Brasil.
3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- No jantar do 104º aniversário da UNIFEI, que será realizado no dia 25 de novembro de 2017 –
sábado, ocorrerá o sorteio de mais um Sócio – Contribuinte, em dia com a anuidade de 2017, para uma
hospedagem no Rio Quente Resort – Goiás. Até o momento, a AD-UNIFEI Nacional já enviou quatro
colegas para usufruir das delicias deste espetacular complexo hoteleiro.
- As inscrições dos novos Sócios – Contribuintes da AD-UNIFEI Nacional poderão ser sempre
feitas diretamente pelos ex-alunos da UNIFEI através do nosso site: www.adunifei.com.br.
- Na Assembléia Geral Ordinária da Fundação Theodomiro Santiago - FTS, ocorrida no dia 10 de
junho foram eleitos para a nova diretoria os colegas William Henry Mac F. Junior (T/1988) para o cargo de
Presidente e Benedito Antunes da Silva Filho (T/1985) para Vice-Presidente.
- O projeto de revisão do livro das turmas da UNIFEI – 1913 a 2016 está sendo desenvolvido
por uma comissão especial criada pela AD-UNIFEI Nacional.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 21 de junho de 1964 chega a Itajubá, procedente do Rio de Janeiro, a urna contendo os
restos mortais do Fundador Dr. Theodomiro Carneiro Santiago, que foi depositado no Mausoléu do
Prédio Central da UNIFEI, local onde se iniciou o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá - IEMI.
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