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1 – CADASTRATO GERAL
- É de suma importância que os ex-alunos da UNIFEI nos envie os seus dados pessoais através do
link : http://goo.gl/gfVMA para que possamos atualizar o cadastro geral da AD-UNIFEI Nacional.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A ADUNIFEI Rio de Janeiro realizou o seu 47º jantar anual no dia 5 de novembro quando foram
homenageados o ex-aluno Paulo Tibana (T/1956) e o Prof. da UNIFEI Geraldo Lucio Tiago Filho (T /1979)
que contou também com a presença do Reitor Prof. Dr. Dagoberto Alves de Almeida (T/1982).
- A ADUNIFEI Campinas esteve reunida mas uma vez no Lelles Restaurante no dia 03/11/2016.
- A confraternização de fim de ano da ADUNIFEI São Paulo será dia 04/12 no Clube Esperia.

3 – NOTÍCIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
- Com grande sucesso a AD-UNIFEI Nacional promoveu no dia 19 de novembro o jantar festivo em
comemoração do 103º do aniversario da UNIFEI. Durante o jantar as 1.361 ex-alunas graduadas na UNIFEI
receberam uma homenagem especial da AD-UNIFEI Nacional com ênfase para as cinco primeiras
graduandas: Maria Luiza Soares Fontes (T/1950), Erika Isabela Maria Meduna (T/1959) – in memoriam,
Helena Mokarzel Lage (T/1961), Marita Arêas de Souza Tavares (T/1962) e Maria Hortência Royo Leite
(T/1963), que foram saldadas pelo Reitor Prof. Dagoberto Alves de Sousa (T/1982). O 2º Encontro das exalunas da UNIFEI foi coordenado pela diretora da Regional de Itajubá da AD-UNIFEI Maria Sircia de Souza
(T/1978) e cumpriu um extenso programa durante todo este dia, destacando-se a exposição fotográfica
“Mulheres da UNIFEI” instalada no saguão da Biblioteca da UNIFEI e uma apresentação das alunas líderes
de torcida - Blue Bunnies.
- O colega Carlos Alberto Junior Guia Pereira (T/2005) foi sorteado durante o jantar para passar 4
dias no Rio Quente Resort- Goiás, ficando como suplentes os sócios - contribuintes: Luiz Dario da Gama
Faria (T/1971) e Itamar de Souza (T/1997).
- No mês de janeiro de 2017 deverá ser realizada a eleição da diretoria da AD-UNIFEI Nacional
gestão 2017/2018. O regulamento desta eleição será brevemente divulgado a todos os interessados.

4 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- Antes da transferência das instalações da EFEI para o atual campus de Itajubá ”Prof. José
Rodrigues Seabra”, em 1973, foram graduados no prédio central um total de 1805 engenheiros.
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