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

INFORMATIVO Nº 59
JULHO – 2017
1 – CADASTRO GERAL

- O formulário indicado no link: http://goo.gl/gfVMA tem o objetivo de obter informações
cadastrais dos ex-alunos da UNIFEI.
2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional da ADUNIFEI Campinas informa em seu portal: www.adefeicampinas.com.br que
realizou o seu Encontro do mês de julho no dia 5 no Lelles Bar e Restaurante.
- A Regional de Itajubá realizou 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.
- A AD-UNIFEI Florianópolis, que congrega também os ex-alunos de outros cidades de Santa
Catarina realizou o seu 2º Encontro no dia 07 de julho em Jaraguá do Sul.
- O Diretor da Regional do Canadá Roger Machado (T/2002) informa que já identificou um total
de 42 ex-alunos da UNIFEI atuando do Canadá.
3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- O Sócio – Contribuinte da AD - UNIFEI Nacional, em dia com a anuidade de 2017, poderá ser
sorteado para usufruir de uma hospedagem no complexo hoteleiro do Rio Quente Ressort – Goiás durante o
jantar de confraternização do 104º aniversario da UNIFEI no dia 25 de novembro de 2017 – sábado;
´- Os ex-alunos da UNIFEI poderão efetuar suas inscrições de Sócios-Contribuintes da ADUNIFEI Nacional acessando diretamente o nosso site: www.adunifei.com.br.
- É com pesar que informamos que no dia 17 de julho faleceu a Irmã Emiliana – Maria Aparecida
Sanches Coelho – docente da EFEI no período de 1981 a1992.
- O curso de idiomas SPEAKING de Itajubá está oferecendo desconto aos ex-alunos da UNIFEI.
- No mês de julho tivemos 832 visualizações através do Google Analytics.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 16 de julho de 1917, realizou-se a colação de grau dos primeiros 16 engenheiros
formados pelo Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá – IEMI, evento ocorrido no salão de festas
do Clube Itajubense.
- Foi realizado na UNIFEI um Seminário sobre a oportunidade de estudos e de trabalho no Canadá,
ministrado por Lina Donnard, mestre em Estudos Internacionais da Universidade de Montreal e da
Fundação Mission Abroad. Para mais informações acessar; https://goo.gl/hx4YoK.
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