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1 – CADASTRAMENTO

A AD-UNIFEI Nacional realiza uma constante atualização do cadastramento dos ex-alunos da UNIFEI
e para tanto está aguardando dos colegas o envio de seus dados cadastrais para a nossa Associação
através do nosso formulário contido no link : http://goo.gl/gfVMA.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional do Vale do Paraíba se fez representar na Assembléia geral da AD-UNIFEI Nacional de
30 de janeiro de 2016 pelo seu diretor de cultura Julio Cesar Togni (T/1979 ). Esta Regional realizou o
Encontro mensal do mês de janeiro no dia 21, na pizzaria Charme - São José dos Campos –SP.
- A Regional de São Paulo elegeu a sua nova diretoria para a gestão 2016/2017,ficando como
Presidente Clésio Batista Catelli (T/1984) e tendo definido como uma das proposta de sua gestão o
incentivo dos colegas a se tornarem Sócio-Contribuinte da AD-UNIFEI Nacional.
- A diretora da Regional de Itajubá, Maria Sircia de Souza (T/1978) também esteve presente na
Assembléia do Conselho Diretor da AD-UNIFEI Nacional, realizada no dia 30 de janeiro de 2016.
4 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- O Conselho Diretor da AD-UNIFEI Nacional esteve reunido no dia 30 de janeiro de 2016 para a eleição
do Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal para a gestão 2016/2017. Como não houve apresentação
de nenhuma chapa na data prevista de 25 de janeiro/16, os membros presentes decidiram aprovar a
prorrogação a gestão da atual diretoria por mais um ano, isto é, até o fim de 2016.
- O ex-aluno Eduardo Castro Gonçalves (T/1968) enviou e-mail agradecendo os dias agradáveis que
passou no Rio Quente Resort, graças a cortesia da AD-UNIFEI Nacional.
- Os colegas ao se tornarem Sócio-Contribuinte da AD-UNIFEI Nacional estarão colaborando com o
fortalecimento de nossa Associação. Para participar deste programa acessar o site: www.adunifei.com.br

5 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- Para o preenchimento das vagas dos cursos presenciais de graduação, a UNIFEI vem utilizando o
ENEM / SISU. Para o curso na modalidade à distancia é realizado um processo seletivo especial.
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