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Os órgãos da AD-Unifei Campinas ficaram constituídas da 

seguinte forma:

1-Diretoria: Presidente: Paulo Vitor Belinassi (turma 2002)

Vice-Presidente: Fernando A.A.Cardoso (turma 1987)

2-Conselho Deliberativo: Ronaldo storino (turma 1976)

Francisco Sérgio Sene (turma 1987)

Gustavo Mafra Lauria (turma 1999)

Edson Roberto Pontes (turma 1990)

Thiago Teodoro Pistore (turma 2000) 

Nilo Vasconcelos Pulhez (turma 1974)

Cyro Barbosa Bernardes (turma 1979) – 1°. Suplente

3-Conselho Fiscal: Donato Fernandes Nicoliello (turma 1973)

Raimundo Dias (turma 1971)

Celso Pereira Braga (turma 1975)

Rodrigo Mendonça Rafael (turma 2002) - 1°.suplente

Mais uma vez, grupo de colegas abnegados se apresentou para as 

eleições do último dia 15/09, para manter viva uma velha tradição 

dos diplomados da UNIFEI. A nossa regional de Campinas, com 

mais de 30 anos de existencia, representada pelos novos eleitos 

dará continuidade com muita energia e muita vontade de 

congregar mais formados a  associação. 
Outra notícia aguardada com muita expectativa é a programação 

dos eventos que marcarão os 100 anos de fundação, da época, 

Instituto Eletrotécnico e Mecanico de Itajubá, idealizado pelo Dr. 

Theodomiro Carneiro Santiago. A comissão promete muitas 

atividades e espera contar com sugestões dos diplomados, assim 

como a sua participação junto com a familia. Oportuno lembrar 

os associados empresários que doações são bem-vindas para 

custear a enorme despesa de um evento a altura da nossa UNIFEI.
Finalizando, convidamos os associados para o nosso jantar anual 

de confraternização, e solene para apresentar os eleitos para o 

bienio 2013-2014. Como em 2011, estamos viabilizando a um 

preço bastante módico e justo para que maior número de 

associados possam participar. Contamos com a sua presença e 

não se esqueça de convidar colegas que não tem participado nos 

últimos eventos.

Nova Diretoria e Conselhos:

O biênio iniciará no dia 01 de janeiro de 2013 e encerrará no dia 

31 de dezembro de 2014.

De acordo com o estatuto, os membros da diretoria serão 

nomeados pelos Presidente e Vice-Presidente eleitos. 

Oportunamente será divulgado os nomes dos membros da 

diretoria.  

JANTAR SOLENE  E DE CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL

Ao fim de mais um ano, é hora de confraternizarmos com a 

família AD-Unifei Campinas, não só para cumprir um calendário 

já tradicional das AD-Unifei's, mas para solidificar a união entre 

os ex-alunos da Universidade Federal de Itajubá da região de 

Campinas e brindar  o final do biênio 2011-2012 e início do 

biênio 2013-2014. 

DATA: 30/11/2012 a partir das 20:00h

LOCAL: Moinhos Churrascaria & Eventos (antigo Gran Ville)
Rua Manoel dos Santos, 1 (Rod.Campinas-Mogi Mirim, em 

frente ao novo Extra)– Santa Candida - Campinas

-Mesa de frios e quentes
-Rodízio de carnes e peixes

PREÇO ÚNICO: R$ 26,90/pessoa + bebidas

COMO FUNCIONARÁ: cada participante receberá no local 

comanda que incluirá o jantar e as bebidas que consumirem, e no 

final fará o pagamento direto ao restaurante. Dedicaremos um 

tempo inicial para uma conversa informal, podendo cada um 

petiscar a seu modo (frios e quentes). Após esse período, vamos a 

um jantar mais formal.

ADESÃO: enviar e-mail para info@adefeicampinas.com.br 

informando quantidade de pessoas para que possamos enviar 

uma previsão de pessoas ao restaurante. Informar até o dia 27/11. 

Mas se resolver na última hora, é só comparecer ao local.

OBSERVAÇÕES GERAIS: pedimos que cada colega convide 

um co lega  próx imo para  máxima par t i c ipação  na 

confraternização anual e prestigiar os novos eleitos para o biênio 

2013-2014. Contamos com a sua presença e da sua família.

Foi divulgada a programação suscinta das atividades do 

aniversário da UNIFEI, conforme  segue:

DATA: 23 de novembro de 2012 - Comemoração do 99º 

Aniversário da UNIFEI

No período da tarde:  - visitação pública ao campus “Prof. José 

Rodrigues Seabra”  

No período da noite:  20:00 h – Sessão Solene de Abertura 

Oficial do Centenário da UNIFEI.

LOCAL: Biblioteca Mauá.     

Participem  do evento único de uma das poucas universidades 

que atingem 100 anos.           
Esta é a logomarca que representará o centenário da 

UNIFEI
Em breve será conhecida a programação do ano do 

centenário, ou seja, haverá eventos durante o ano de 

2013 culminando no dia 23/11/2013.

 

Novo Reitor da UNIFEI

O Ministro  da Educação nomeou o prof. Dr. Dagoberto Alves de 

Almeida (turma 1982), o primeiro nome da lista tríplice enviada 

pelo CONSUNI/UNIFEI ao MEC, como o novo reitor da 

UNIFEI, para os próximos 4 anos.
Ao Prof. Dagoberto desejamos uma profícua gestão na condução 

da nossa centenária UNIFEI.


