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Ratificando as informações anteriores, a Diretoria ficou 

constituída da seguinte forma:

Presidente: Paulo Vitor Belinassi (turma 2002)

(11)99581-5168

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

(19)99288-4199

Diretor Administrativo: Mario Kubota (turma 1974)

(19)98174-6600

Adjunto de Empregos: Raimundo Dias (turma 1971)

(19)98170-3899

Adjunto de Convenios e Benefícios: Arthur Moraes

(turma 1999)  -  (11)97283-7014

Diretor de Esportes: Sérgio Antonio De Souza Mello

(turma 1984)  -  (19)99199-7478

Diretor Financeiro: 

Diretor de Relações com Entidades: Paulo Vitor Belinassi 

(turma 2002)  -  (11)99581-5168

Diretor Social: Fernando Antonio Alcantara Cardoso

(turma 1987)  -  (19)99288-4199

Diretor de Comunicações: Carlos Eduardo Ghetti Noronha 

(turma 1999)  -  (19)98128-5542

A nossa Unifei chega a histórica marca de 100 anos de existência, 

estabelecendo-se como uma das mais competentes escolas de 

engenharia do Brasil. Milhares de alunos lá entraram e sairam 

cheios de conhecimentos para aplicarem no desenvolvimento da 

engenharia nacional e internacional. 
Prestamos nossa reverencia ao Dr. Theodomiro Santiago que 

naquele longíquo passado e estando numa pequema cidade do 

interior mineiro teve a visão futurística de formar profissionais de 

alto nível para o mercado tímido mas crescente do país.
Juntamente com o programa do centenário da universidade, as 

AD-UNIFEI'S estão atuando por meio de atividades diversas em 

suas regionais como jantares, churrascos, esportes, atividades 

técnicas, palestras.
A  AD-UNIFEI Campinas concentrou os esforços para um jantar 

centenário que realizaremos no próximo dia 05 de outubro,  já 

agendado junto ao Reitor Prof. Dagoberto Alves de Almeida.
Conclamamos os colegas a participarem dos eventos que a 

UNIFEI está promovendo, assim como nas atividades das AD-

UNIFEI'S  Regionais. 
A AD-UNIFEI Nacional lançou rifa, que concorre a 01 carro, 

para arrecadar fundo, objetivando a aquisição de três estátuas 

para serem instaladas no Campus como contribuição e gratidão 

dos ex-alunos ao centenário da UNIFEI.

Paulo Vitor Bellinassi
Presidente da Diretoria

Nova Diretoria:

JANTAR CENTENÁRIO

DATA: 05/10/2013 

HORÁRIO: a partir das 20:00h

LOCAL: INSTITUTO CULTURAL NIPO-BRASILEIRO DE CAMPINAS – Rua Camargo Paes, 118– Guanabara - Campinas

Coquetel
-Entrada frios e quentes
-Pratos principais
-Sobremesa
-Bebidas: cervejas, refrigerantes e água.

PREÇOS: até o dia 20/09, R$ 130,00/adulto(homem), R$ 

100,00/adulta (mulher), e,  R$ 50,00 para maiores de 05 anos e 

menores de 10 anos. após o dia 20/09, R$ 150,00 e R$ 115,00, 

respectivamente.

ADESÃO:  depósito  bancário  do  valor  correspondente  no 

Banco  Santander  (033)  –  Ag.:  4335  –  c/c 01000757-3  –  

Mario Kubota ou - cpf: 721.285.938-91. Enviar e-mail para 

info@adefeicampinas.com.br informando a quantidade de 

pessoas, telefone de contato e cópia do comprovante de depósito.
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: pedimos que cada colega convide 

um colega próximo para que possamos fazer uma grande festa. 

Contamos com a sua presença e da sua família.

Siga a programação oficial do evento no site:  

www.centenario.unifei.edu.br.

A rifa lançada pela AD-UNIFEI Nacional, concorrrendo a um 

carro ‘‘NOVO UNO WAY 1.0 FLEX-2014-0 KM’’, será baseada 

em sorteio do dia 28/09/2013 pela loteria federal.

Cada número custa R$ 100,00. 

Com o valor arrecadado será confeccionado um busto/estátua de 

Theodomiro Carneiro Santiago, José Rodrigues Seabra e Pedro 

Mendes dos Santos.

É a sua contribuição para coroar os 100 anos da nossa UNIFEI. 

Contamos com a sua participação. contate um dos diretores da 

AD-UNIFEI Campinas.

 

Dr.Theodomiro Carneiro Santiago 
Fundador da UNIFEI
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