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No biénio 2005/2006, através do inquérito que realizámos junto dos associados, ficámos a perceber o potencial e a importância desta nova área de
serviços.
Obviamente que a AAEUM não pretende competir com a oferta formativa
que mais abunda no mercado. A aposta passa por identificar necessidades
formativas específicas por parte dos recém-licenciados e por parte dos
sócios cuja carreira profissional assim o determine. No inquérito identificámos um conjunto de cursos que se revelam necessários para o seu segmento. E estamos sempre disponíveis para avaliar sugestões que entretanto os nossos associados entendam colocar.
Desde o início do ano reforçámos a aposta neste vector de actuação com
uma oferta diversificada de formações. Para o último quadrimestre de 2007,
sujeitos a alterações de calendário/horário, estão agendados os seguintes
cursos:
Setembro
- Curso “Benchmarking e Boas Práticas” | 9 horas;
- Curso “Técnicas de Negociação Empresarial” | 15 horas;
- Curso Prático para Jovens Empresários | 8 horas;
Outubro
- Curso de Vinhos “As 4 Maiores Regiões Vitivinícolas Portuguesas” | 8
horas;
- Curso “Análise e Dimensionamento Estrutural” | 60 horas;
- Curso Prático para Jovens Empresários | 8 horas;
Novembro
- Curso “Sistemas de Incentivo e Financiamento a Actividades de Inovação”
| 12 horas
Dezembro
- Curso “Trabalhadores Independentes – IRS, IVA e Segurança Social” | 15
horas

AGENDA
Exposições AAEUM / Livraria
Almedina
1 a 30 de Setembro “Coisas a Nu” - Rute
Eires e César Cardoso
Actividades Recreativas
data a marcar – Caminhada
data a marcar – Descida do Rio Minho
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Setembro
- Curso “Benchmarking e Boas Práticas”
- Curso “Técnicas de Negociação Empresarial”
- Curso Prático para Jovens Empresários

Consulta os
protocolos
da AAEUM

Setembro

Obras na sede

Durante as férias, procederemos a alguns melhoramentos na nossa
sala de formação. Aumentaremos o espaço da sala e colocaremos
um sistema de Ar Condicionado, para que seja possível resolver
alguns constrangimentos detectados ao nível da sua funcionalidade.

Descida do Rio Minho

Sede da AAEUM após obras
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eventos UM

Caminhada Soajo

A proposta da última caminhada da AAEUM, realizada no dia 8 de Julho, foi
um percurso pela Serra do Soajo visitando antigas brandas de gado, algumas
delas ainda utilizadas. Foi uma caminhada com um grau de dificuldade mais
acessível mas de elevado interesse ambiental e cultural. Como percorremos
áreas próximas das afectadas pelo grande incêndio de Agosto passado,
permitiu-nos tomar consciência dos seus graves efeitos. Os participantes
tiveram ainda a possibilidade de constatar como os montes do Soajo são
utilizados por pastores, encontrando as duas casas próximas de Covas em
utilização. Esta caminhada foi organizada em colaboração com a Associação
Desportiva e Cultural do Soajo e com o apoio do DDC – SASUM.
+ informação

Eventos da Universidade
Geral
Conferências, encontros
Cultura e lazer
cerimónias
prémios
outros
externos
Museu Nogueira da Silva
Geral
Eventos AAUM
Geral

Encontros de Verão

Correspondendo às preocupações de proporcionar espaços de convívio e
encontro da Comunidade que formamos, organizámos, no passado dia 14 de
Julho (Sábado), os Encontros de Verão de 2007 em colaboração com a
AFUM – Associação de Funcionários da Universidade do Minho e o Campeonato UM Karting.
A inscrição na actividade geral permitiu o acesso à zona da piscina, campo
de ténis, campo de areia, carreira de tiro (arco, besta e marcador), bicicletas,
assim como experimentar uma aula de Tai Chi Chuan. Os que desejaram
puderam, ainda, experimentar Karting, Golfe e Paintball. Desta forma, cada
participante desenhou o seu dia, seleccionando as actividades que mais
gostava de realizar. No final da tarde houve ainda forças para participar num
desafio de FUT5 entre a AAEUM e a AAE-IPCA, com a vitória a sorrir às
nossas cores.
A encerrar a actividade fez-se a entrega de prémios no jantar de convívio no
Solar da Levada dentro do Complexo Turístico.
À semelhança dos anos anteriores, esta actividade realizou-se no Complexo
Turístico de Rilhadas (Fafe) que reúne todas as condições para um dia bem
passado na companhia de amigos que vamos vendo poucas vezes.
+ informação

Breves da AAEUM
Encerramento da Secretaria AAEUM

No período de férias de 1 a 31 de Agosto a secretaria da AAEUM encontrar-se-á encerrada. Desejamos a todos os
nossos associados umas boas férias ☺☺☺ !!!!!!!!

Federação Nacional de Associações de Antigos Estudantes

A AAEUM participou numa reunião de trabalho para a elaboração dos estatutos da futura federação. Esta reunião
decorreu na Universidade de Aveiro e contou com a participação de diversas associações congéneres.

Exposição “Coisas a Nu”

Em Setembro, a AAEUM continua o ciclo Janela Aberta na Livraria Almedina, com a exposição “Coisas a Nu” de Rute
Eires e César Cardoso.

Pintas, desenhas, escreves, fotografas e gostavas de divulgar os teus trabalhos

O ciclo Janela Aberta procura proporcionar aos antigos estudantes uma espaço para divulgar os seus trabalhos artísticos. Entra em contacto connosco.

Espaço UM Dicas

Mantemos um espaço no jornal UMDicas, onde damos a conhecer aos estudantes, os nossos futuros sócios, a
AAEUM e os projectos que desenvolvemos. Consulta aqui os textos já publicados.

Tens perguntas, comentários ou sugestões? Envia-nos uma
mensagem para aaeum.sec@gmail.com.

