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AGOSTO – 2017
1 – CADASTRO GERAL

- Apresentamos o quadro atual de cadastrados das nossas principais Regionais: Itajubá–1282,
Campinas–722, São Paulo–657, Vale do Paraíba–532, Rio de Janeiro–230, Brasília–211, Belo
Horizonte–194, Macaé–128, Florianópolis–124, Curitiba–92, Baixada Santista–71, Volta Redonda-55,
Canadá–42. Temos também o registro de 135 colegas atuando no exterior. Através do formulário do link:
http://goo.gl/gfVMA o ex-aluno poderá nos enviar seus dados cadastrais.
2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O diretor da ADUNIFEI – SP Clesio Catelli (T/1984) informou que realizou no dia 6 de agosto
o almoço “Domingo em Família” no clube Esperia, iniciando as atividades do 2º semestre de 2017.
- Estamos negociando com o colega Diego Morais (T/2006) a criação da Regional Nordeste
Paulista cobrindo varias cidades como: Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Jaú, Jaboticabal, Matão.
3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- Estamos completando nesse mês de agosto de 2017 um total de 60 (sessenta) Informativos
mensais editados pela atual diretoria da AD-UNIFEI Nacional. Este é para nós um feito de grande
relevância para a sustentabilidade operacional de nossa Associação. A implantação do programa de SócioContribuinte foi fundamental para dar um suporte financeiro para a realização das nossas varias atividades,
como por exemplo, o jantar comemorativo do aniversario da UNIFEI. Outro grande feito foi a criação da
nossa Regional internacional do Canadá e a manutenção do nosso escritório em plena atividade com um
estagiário, sempre patrocinado por ex-alunos e colegas da UNIFEI.
- O Sócio – Contribuinte, em dia com a anuidade de 2017, poderá participar do sorteio para uma
hospedagem no complexo hoteleiro do Rio Quente Resort – Goiás que ocorrerá 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.
- Estamos programando uma Assembleia para a eleição da diretoria da AD-UNIFEI Nacional
gestão 2018/2019 para o dia 25 de novembro de 2017. Em breve divulgaremos o seu Regulamento.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- O aluno Fabien Giovanni de Oliveira, do curso de Engenharia de Controle e Automação da
UNIFEI, foi selecionado para participar da Olimpíada Internacional de Tecnologia e Inovação a ser
realizada em Matigny – Suiça, no período de 30 de agosto a 20 de setembro de 2017. Juntamente com um
outro aluno da UFSCar eles serão os únicos representantes do Brasil e da America Latina nesta
competição, que reunirá os sete melhores projetos do mundo. O projeto tecnológico de mobilidade
urbana apresentado pelos dois universitários brasileiros foi submetido e aceito pela International Create
Challenge – ICC 2017.
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