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1 – CADASTRO GERAL

- A atualização do cadastro da AD-UNIFEI Nacional está contando com o apoio dos ex-alunos da
UNIFEI para nos enviarem seus dados cadastrais através do questionário https: //goo.gl/tXeBSi.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O Diretor da Regional AD-UNIFEI Estados Unidos Daniel Pinheiro ( T/ 2003) está programando o
2º Encontro desta Regional a ser realizado no dia 3 de março de 2019 na cidade de Orlando – Florida.
- A ADUNIFEI – São Paulo realizou seu Encontro de confraternização de Fim de Ano no dia 9 de
dezembro de 2018 no Clube Espéria para seus associados , familiares e amigos.

3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- No dia 24 de novembro de 2018 a AD-UNIFEI Nacional realizou o seu 5º Jantar em comemoração
do 105º aniversario da UNIFEI, quando foram homenageados o Prof. Dr. Jamil Haddad(T/1982) e o eng.
Joaquim Carlos Masselli Barbosa (T/1957), ex-presidente da AD-UNIFEI Nacional na gestão 2012/2017,
que receberam da FTS a Medalha de Mérito Theodomiro Santiago. Como sempre, o jantar transcorreu
num ambiente de muita alegria e confraternização entre os presentes. A Associação sorteou dois
convites para seus Sócios-Contribuintes usufruírem de um fim de semana no complexo hoteleiro Rio
Quente Resort – Goiás, sendo premiados os seguintes colegas: Clésio Batista Catelli (T/1984) - Diretor
da Regional de São Paulo e Douglas Oliveira Garcia(T/2017). Para os ex-alunos da UNIFEI presentes no
jantar foi sorteado duas Cestas de Natal para os colegas: José Maria Venturelli ( T/1959) e Carlos
Alberto Reis de Freitas (T/1984).
- O portal AD-UNIFEI Nacional contem informações úteis para os ex-alunos como vagas de
empregos, noticias das Regionais, e outras notícias ligadas a comunidade UNIFEI.
- 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 23 de novembro de 2018 a UNIFEI comemorou os 105 anos de sua fundação, com a
cerimônia de aposição de flores no Mausoléu de Dr.Theodomiro Santiago pelo Reitor Prof. Dr.
Dagoberto Alves de Almeida(T/1982). Foi feito também o lançamento da nova logomarca da UNIFEI.
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