ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVO Nº 48
AGOSTO – 2016
1 – CADASTRATO GERAL

- Atendendo o nosso apelo, 3.966 ex-alunos nos enviaram seus dados cadastrais utilizando o
formulário do link : http://goo.gl/gfVMA perfazendo 71% do cadastro geral da Associação.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- O diretor da Regional internacional do Canadá Roger Felipe Machado (T/2002) informou que
aumentou para 23 o numero de ex-alunos residentes no Canadá, sendo: 4 - Calgary, 7 – Montreal, 5 –
Toronto, 1 – Quebec, 2 – Edmonton, 2 - Barrie e 2 em Trois Rivieres .
- A Regional - ADUNIFEI Campinas comunicou a sua nova diretoria para a gestão 2016/2017 tendo
permanecido como diretor o colega Mario Kubota (T/1974).
- A Regional de Itajubá teve o seu 6º Encontro no dia 25 de agosto no Restaurante Cesário.
- A Regional de Belo Horizonte informou que o colega José Vieira de Mendonça Sobrinho (T/1951),
ex-diretor de Produção e Transmissão da Cemig, foi agraciado com a medalha Lucas Lopes da Sociedade
Mineira de Engenheiros - SME no dia 8 de agosto de 2016.
3 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- A comissão organizadora do Encontro de Itajubá das ex-alunas da UNIFEI vem se reunindo
freqüentemente com o objetivo de programar uma grande festa das colegas, principalmente no jantar
de comemoração do 103º aniversario da UNIFEI do dia 19 de novembro de 2016 – sábado.
- Em época de olimpíada Rio 2016 relembramos o fato histórico do nosso colega Francisco Castro
Gonçalves (T/1964) por ter participado da seleção brasileira de futebol na Olimpíada de Roma em 1960.
- A AD-UNIFEI Nacional se reuniu no dia 27 de agosto para se posicionar sobre a eleição do Reitor e
Vice Reitor da UNIFEI, ficando decidido que o seu candidato na reunião do CONSUNI do dia 12/09 seria
o mesmo da comunidade universitária. Desta forma, o representante dos ex-alunos da UNIFEI vai votar
na reunião do CONSUNI no atual Reitor Dagoberto Alves de Almeida (T/1982).

4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- Nos dias 17/8 e 25/8 ocorreram os debates entre os candidatos em Itabira e em Itajubá. No dia,
dia 31/8 a comunidade universitária da UNIFEI votou e apresentou o seguinte resultado: Dagoberto
Alves de Almeida: 45,94%, Paulo Shigueme Ide: 42,11 e Paulo Sizuo Waki: 11.95. No dia 12/9 o
CONSUNI – Conselho Universitário da UNIFEI se reunirá para elaborar a lista tríplice de Reitor e ViceReitor que será enviada para o Ministério da Educação.
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