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1 – CADASTRATO GERAL

- Continuamos aguardando o preenchimento do formulário do link: http://goo.gl/gfVMA pelos exalunos da UNIFEI para a atualização do cadastro geral da AD-UNIFEI Nacional. A Regional do Rio de
Janeiro conta hoje com um total de 228 ex-alunos cadastrados na nossa Associação.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A Regional de Itajubá realizou o seu 8º Encontro no dia 28 de setembro no Restaurante Cesário.
- A ADUNIFEI Rio de Janeiro está programando seu 47º jantar anual para o dia 5 de novembro,
- A ADUNIFEI São Paulo realizou a sua reunião de outubro no dia 11 na Pizzaria Carlitos e já está
preparando o seu jantar festivo de fim de ano.
- A Regional do Canadá informou que aumentou para 28 o numero de seus associados.

3 –NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- O eng. de Controle e Automação Lucas Correa Lemes (T/2012) , que está residindo na Alemanha,
entrou em contato com a AD-UNIFEI Nacional para estudar a possibilidade de se criar uma Regional
naquele país. Atendendo seu pedido já enviamos os endereços de 12 ex-alunos que constam no nosso
cadastro como residentes na Alemanha.
- A organização do 2º Encontro das mulheres formadas na UNIFEI está programando vários
eventos a serem realizados no dia 19 de novembro, culminando com uma homenagem especial da ADUNIFEI Nacional durante o jantar festivo no Buffet Cia de Eventos.
- Os convites e mesas para o jantar festivo do 103º aniversário da UNIFEI poderão ser adquiridos
através do nosso site: www.adunifei.com.br ou diretamente nos escritórios da AD-UNIFEI Nacional ou na
Fundação Theodomiro Santiago - FTS.

4 - NOTÍCIAS DA UNIFEI
- No dia 25 de outubro de 1936 faleceu, aos 53 anos de idade, Dr. Theodomiro Carneiro Santiago o
idealizador e fundador do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá – IEMI, precursor do ensino das
Engenharias Elétrica e Mecânica do Brasil. Em 1964 ocorreu a translado para Itajubá da urna contendo
seus restos mortais que foram depositados no Mausoléu de mármore no Prédio Central da UNIFEI.

Itajubá 31 de outubro de 2016

www.adunifei.com.br

E-mail: adunifei.diretoria@gmail.com

Tel. 35 3622 4450

