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1 – CADASTRO GERAL

- Temos cadastrados até o momento um total de 5588 ex-alunos da UNIFEI.

2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A AD-UNIFEI Nacional aprovou, na sua reunião de 6 de fevereiro de 2018, a criação da Regional
dos Estados Unidos sob a direção do colega Daniel Pinheiro (T/2002), com sede na cidade de Chicago.
- No dia 1 de fevereiro realizou-se o 2º Encontro do ano da Regional AD-UNIFEI Campinas.
- O diretor da Regional da ADUNIFEI da Europa – Vinicius Caldeira (T/2001) está programando o
2º Encontro a ser realizado em Berlim – Alemanha nos dias 24 e 25 de março de 2018.

3 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- No dia 10 de março de 2018 será realizada a eleição do Presidente, Vice-Presidente e Conselho
Fiscal da AD-UNIFEI Nacional, conforme determina o seu estatuto. O Regulamento desta eleição já foi
enviado a todos os membros do Conselheiro Diretor da AD-UNIFEI. Estão aptos a votarem os Presidentes
da AD-UNIFEI Nacional, FTS e todos os Diretores das Regionais.
- Na cerimônia de colação de grau dos formandos da UNIFEI de 2017 esteve presente um
representante da AD-UNIFEI Nacional, que entregou uma carta convidando todos os formandos a
participarem de nossa Associação de ex-alunos.
- Continuamos realizando a atualização do portal AD-UNIFEI Nacional, com informações úteis
para os ex-alunos como vagas no mercado de trabalho, Encontros Regionais, entre outras notícias ligadas a
comunidade UNIFEI. Pelo Google Analytics tivemos 360 visitantes no nosso Site no mês de janeiro.
- 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.
- A AD-UNIFEI Nacional está providenciando o envio dos boletos de pagamento para os Sócios
Contribuintes referente a anuidade do ano de 2018.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- Desde 2013 a UNIFEI subiu 64 posições entre as universidades latino – americanas, segundo o
Ranking QS.
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