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1 – CADASTRO GERAL

- A AD-UNIFEI Nacional continua empenhada no seu trabalho de cadastramento de ex-alunos da
UNIFEI e conta atualmente com 5.627 ex-alunos cadastrados, sendo 4.106 cadastros enviados
diretamente pelos colegas através do questionário https://goo.gl/tXeBSi.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O Diretor da Regional AD-UNIFEI Europa Lucas Correa Lemes (T/2012) esteve visitando o
escritório da AD-UNIFEI Nacional em Itajubá no dia 10 de outubro de 2018.
- A Regional do Rio de Janeiro realizou seu 49º jantar festivo no dia 20 de outubro de 2018.
- A ADUNIFEI do Vale do Paraíba realizou seu Encontro em 19 de outubro de 2018 na Pizzaria
Charme em São José dos Campos – SP.
- Com pesar informamos o falecimento do colega Dorinato Gomes de Lima (T/1960) que foi por
muitos anos Diretor da Regional da AD-UNIFEI da Baixada Santista – SP.
3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- A diretoria da AD-UNIFEI iniciou em 22 de outubro a venda dos convites para o Jantar em
comemoração do 105º aniversario da UNIFEI, que será realizado no dia 24 de novembro de 2018,
quando serão homenageados o Prof. Jamil Haddad e o eng. Joaquim Carlos Masselli Barbosa, expresidente da AD-UNIFEI Nacional na gestão 2012/2017. Os interessados poderão adquirir os convites
através do site www.adunifei.com.br ou diretamente no nosso escritório no Centro de Vivência da
UNIFEI e também na FTS – Fundação Theodomiro Santiago
- Durante o jantar do dia 24 de novembro a AD-UNIFEI Nacional irá sortear convites para dois
Sócios-Contribuintes usufruírem de um fim de semana no complexo hoteleiro Rio Quente Resort - Goiás.
- O Presidente da AD-UNIFEI Nacional Roberval Rymer da Silva Carvalho (T/1973) visitou a ADUNIFEI Campinas no dia 20 de outubro de 2018, quando da realização de seu churrasco anual.
- Os ex-alunos da UNIFEI poderão efetuar suas inscrições de Sócios-Contribuintes da AD-UNIFEI
Nacional acessando diretamente o nosso site: www.adunifei.com.br.
4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 25 de outubro de 1936 faleceu o Fundador do IEMI – Dr. Theodomiro Carneiro Santiago,
ocorrido na cidade de Rio de Janeiro e sepultado no Cemitério São João Batista.
- Em junho de 2018, um grupo de ex-alunos da UNIFEI, integrantes da equipe de Robótica
Ogrobots conquistou o primeiro lugar na maior competição mundial de Robô de combate da China.
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