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1 – CADASTRO GERAL

- Através do link: http://goo.gl/gfVMA os ex-alunos poderão encaminhar seus dados pessoais e
profissionais para que possamos atualizar e complementar o cadastro geral dos colegas da UNIFEI.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional da ADUNIFEI Rio de Janeiro está programando para o dia 11 de novembro de
2017 o seu 48º jantar de confraternização quando será empossada a sua nova diretoria gestão 2018/2019.
- A AD-UNIFEI Regional de Itajubá realizou no dia 26 de outubro o seu 5º Encontro do ano, no
restaurante Don Costello de propriedade dos ex-alunos Marcelo Lucio Dezuderis (T/2002) e Claiton
Machado Batista (T/2002) e que contou com a presença da diretoria atual da FTS.
- A diretoria da AD-UNIFEI Nacional, em sua reunião de 24 de outubro de 2017, decidiu
transferir a eleição do Presidente e Vice-Presidente da Associação para o mês de março de 2018.

3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL

- A aquisição dos convites do jantar festivo do 104º aniversario da nossa centenária Universidade Federal
de Itajubá- UNIFEI, poderá ser feita de acordo com as instruções definidas no site: www.adunifei.com.br. Trata-se de
um evento fruto da parceria entre a UNIFEI e a AD-UNIFEI Nacional. Vide convite em anexo.
- Neste jantar 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.
- Os Sócios – Contribuintes, em dia com a anuidade de 2017, irão participar de dois sorteios para
uma hospedagem no complexo hoteleiro do Rio Quente Ressort – Goiás, que ocorrerão durante o jantar
dançante do dia 25 de novembro de 2017 – sábado.
- 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 mesmo dia e local deste jantar também ocorrerá uma noite de autografo do livro “Manoel
Zaroni Torres, foco nas pessoas, olhos no futuro”, do ex-aluno da turma de 1972, com inicio ás 20:00 horas.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 25 de outubro de 1936, faleceu com 53 anos de idade o emérito educador e fundador do
Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá - IEMI Dr. Theodomiro Carneiro Santiago, ocorrido no Rio
de Janeiro e sepultado no cemitério São João Batista. Com o seu falecimento o Dr. José Rodrigues Seabra
assume a direção do Instituto Eletrotécnico de Itajubá – IEI.
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