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1 – CADASTRO GERAL

- Através do formulário do link: http://goo.gl/gfVMA o ex-aluno poderá nos enviar seus dados
pessoais e profissionais para complementar o nosso cadastro geral dos graduados da UNIFEI.
2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O diretor da Regional ADUNIFEI – SP Clesio Catelli (T/1984) informou que realizou no dia 14
o seu Encontro do mês de setembro na Pizzaria Carlitos.
- A diretora da Regional de Itajubá Maria Sircia de Souza (T/1978) informou que realizou, em 28
de setembro de 2017, o 4º Encontro do ano no restaurante Don Costello.
- A Regional da ADUNIFEI Campinas informou em seu portal: www.adefeicampinas.com.br
que realizou o seu Encontro do mês de setembro no dia 14 no Lelles Bar e Restaurante.
3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- O Sócio – Contribuinte, em dia com a anuidade de 2017, poderá participar de dois sorteios para
uma hospedagem no complexo hoteleiro do Rio Quente Ressort – Goiás que ocorrerão durante o jantar de
confraternização do 104º aniversario da UNIFEI no dia 25 de novembro de 2017 – sábado.
- A partir do dia 16 de outubro de 2017 iniciaremos a venda dos convites desse jantar festivo,
através do mapa de mesas, indicadas no nosso site: www.adunifei.com.br.
- Os colegas e ex-alunos da UNIFEI poderão efetuar suas inscrições de Sócios-Contribuintes da
AD-UNIFEI Nacional acessando diretamente o nosso site: www.adunifei.com.br.
- No jantar de dia 25 de novembro a AD-UNIFEI Nacional prestará uma homenagem especial
aos colegas Luiz Alberto Garcia (T/1959) e Francisco Hyczy da Costa (T/1961) pelos seus relevantes
serviços prestados á UNIFEI.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 07 de setembro de 1928, foi inaugurado solenemente o LTHE - Laboratório Termo –
Hidrelétrico do IEMI - Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, considerado pioneiro da America
do Sul e equipado com máquinas fornecidas por varias empresas da Suíça. No período de 1932 a 1967
este laboratório foi administrado pelo saudoso Professor Richard Bran. Este laboratório foi totalmente
restaurado pela atual Reitoria da UNIFEI.
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