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INFORMATIVO Nº 9
1 – CENTENÁRIO
A Comissão realizou uma reunião conjunta com representantes de Itabira, ocasião em que se
aprovou a versão final do site oficial do Centenário, que está atrelado a pagina principal da UNIFEI
www.centenario.unifei.edu.br. Este site vai permitir que os ex-alunos tenham acesso a programação
dos festejos do nosso Centenário, galeria de fotos, loja virtual e dados históricos da primeira Escola
de Engenharia de Eletricidade do Brasil. A Comissão está aguardando resposta do Ministério da
Cultura do seu projeto de incentivos fiscais a serem utilizados nos eventos culturais do Centenário.

2 – NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
– Recebido dados cadastrais de ex-alunos das seguintes Regionais; Campinas (525 associados), Vale do Paraíba
(285), Florianópolis (84), Rio de Janeiro (78), Curitiba (66) e Macaé (40).
– O diretor da Regional Rio, Patrick comunicou o falecimento do ex-aluno Luiz Gastão Whately (T/1955) um
carioca apaixonado por Itajubá, pela nossa Escola e pelas causas da ADEFEI do Rio de Janeiro.

3 – CADASTRAMENTO DE EX-ALUNOS
Até novembro o escritório da AD-UNIFEI Nacional já cadastrou um total de 4071 ex-alunos, graças as
informações enviadas pelas Regionais, do nosso contado direto com os ex-alunos via internet e também de dados
obtidos da rede social Linkedln. Estamos aguardando respostas das Regionais de Belo Horizonte, Florianópolis e Rio
de Janeiro das listas de ex-alunos que lhes enviamos para serem conferidas e complementadas.

4 – ABERTURA OFICIAL DO CENTENARIO DA UNIFEI
O Conselho Universitário da Universidade Federal de Itajubá realizou no dia 23 de novembro de 2012 uma
sessão solene de lançamento Oficial do Centenário da UNIFEI. A cerimônia foi realizada no salão de leitura da
Biblioteca Mauá, com o comparecimento de um público estimado de 200 pessoas, entre autoridades, convidados,
professores, funcionários, alunos e ex-alunos da UNIFEI. A cerimônia foi presidida pelo Presidente do CONSUNI e
atual Reitor Prof. Renato Nunes que, seguindo o protocolo, passou a palavra ao Coordenador Prof. Marcos Bernardes
que fez uma exposição sobre o Centenário da UNIFEI, destacando a sua importância para a nossa Universidade e
para a cidade de Itajubá. Os ex-diretores Fredmarck Gonçalves Leão, José Carlos Goulart de Siqueira, José Abel
Royo dos Santos e Zulcy de Souza participaram da mesa principal e usaram da palavra para enaltecer o passado
glorioso de nossa escola e reafirmar a importância de seu Centenário. Destacamos a presença dos ex-alunos Ricardo
Pinto Pinheiro–T/1969 (Embaixador da Unifei) e Dagoberto Alves de Almeida-T/1982 (Reitor eleito) e a presença do
Prefeito eleito de Itajubá Rodrigo Imar Martinez Rieira. Foi anunciado que nesta mesma data também comemoravase o “Dia do Engenheiro Eletricista”, decreto federal nº12.074 de 29/10/2009, em homenagem ao Instituto
Eletrotécnico de Itajubá, criado pelo ilustre educador Theodomiro Carneiro Santiago. Encerrando a sessão solene, o
Coral da UNIFEI fez uma apresentação musical refletindo as varias etapas históricas vividas pelo IEMI, IEI, EFEI e
UNIFEI. Foi oferecido aos presentes um coquetel preparado pelo RA Junior da UNIFEI e em seguida o Diretório
Acadêmico convidou os ex-alunos para participarem de uma festiva em sua sede social, especialmente preparada à
comunidade estudantil da UNIFEI e em homenagem ao seu Centenário.

5 – ENCONTRÃO DO CENTENÁRIO
AD-UNFEI Nacional está iniciando uma campanha com o objetivo de reunir o maior numero de ex-alunos em
Itajubá no dia 23 de novembro de 2013, data em que ocorrerão expressivas comemorações e homenagens aos 100
anos de nossa Universidade e quando, também, será realizado um grande baile de confraternização e de encerramento
do Centenário. Como sugestão, estamos propondo que pelo menos as Turmas de 2008 (5anos), 2003 (10), 1998 (15),
1993 (20), 1988 (25), 1983 (30), 1978 (35), 1973 (40), 1968 (45), 1963 (50), 1958 (55) e 1953 (60 anos), poderiam
organizar seus Encontros em Itajubá nesta época. A diretoria da Associação gostaria de receber noticias ou
comentários a respeito deste assunto através do e-mail: adunifei.diretoria@gmail.com

6 – NOVO REITOR
O decreto de nomeação do novo Reitor da UNIFEI, Prof. Dr. Dagoberto Alves de Almeida foi assinado pela
Presidente da República, Dilma Roussef em 23 de novembro de 2012, no mesmo dia do aniversario de nossa escola.
Itajubá, 29 de novembro de 2012

