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Mestrados e Bolonha
Licenciatura antes de Bolonha = a Mestrado?
A Universidade do Minho definiu já os moldes gerais em que poderá conceder aos alunos "pré-Bolonha" as equivalências que lhes permitam ficar
dispensados da frequência da parte curricular, ou, em alternativa, as equivalências que, aliadas à frequência de algumas disciplinas ou seminários, e
complementadas pela apresentação da tese, permitam a atribuição do grau
de Mestre, sem que o licenciado tenha de completar mais 2 anos, para
além dos 5 que já frequentou anteriormente.
Neste contexto, será importante salientar que estes processos de equivalência não serão automáticos, uma vez que devem atender à formação de
base dos candidatos, às disciplinas já frequentadas pelos alunos durante a
licenciatura e a outros aspectos que as Comissões Científicas venham a
decidir serem relevantes

AGENDA
Actividades Recreativas
11 Nov – Caminhada Serra d’Arga
24 Nov – I Jornadas Micológicas
Formação AAEUM
(+ informação em www.aaeum.pt )
Novembro

Na página de cada curso, em www.uminho.pt/ensino, encontram-se os
contactos dos diferentes Mestrados, para esclarecimento de dúvidas e
análise de situações mais concretas.

- Curso “Técnicas de Negociação Empresarial”
- Curso “Gestão de Conflitos”
- Curso de Vinhos “As 4 Maiores Regiões
Vitivinícolas Portuguesas”

Ver também Deliberação do Conselho Académico da Universidade do
Minho sobre este assunto.

Dezembro

+ informação

Caminhada AAEUM
Serra de Agra, Domingo 11 Nov

- Curso “Trabalhadores Independentes - IRS,
IVA e Segurança Social”

vantagens

aaeum
consulta os
protocolos

24 Novembro

Gráfico cedido por Sherpa - UPB

Formação em sala,
saída de campo e
jantar temático

+ informação
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eventos UM

Viagens à Neve 2008

Mais uma vez a AAEUM colabora com a organização do Carnaval na Neve
e Páscoa na Neve, iniciativas da AFUM e AAUM com o apoio dos SASUM.
As Inscrições são realizadas nos Complexos Desportivos Universitários de
Gualtar e Azurém.
Toda a informação está disponível no site UMdicas

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

+ informação

Descida do Rio Minho

No último Sábado, dia 29 de Setembro, voltámos a Melgaço para realizar
mais uma das tradicionais descidas do Rio Minho em rafting. Mais uma vez
esta actividade, com uma auréola radical, foi um grande momento de descontracção e diversão .
Ao longo dos cerca de 14 quilómetros feitos entre rápidos e zonas mais
calmas desfrutámos de uma paisagem belíssima e momentos de grande
adrenalina.
+ informação

Breves da AAEUM
5º BragaCine - Festival Internacional de Cinema independente de Braga

De 3 a 10 de Novembro, o auditório da Biblioteca Craveiro da Silva acolhe a quinta edição do Festival Internacional de
Cinema Independente de Braga. Toda a informação aqui.

XII TROVAS - Festival de Tunas Femininas

A Gatuna—Tuna Feminina da Universidade do Minho realiza no próximo dia 3 de Novembro mais uma edição do
Trovas - Festival de Tunas Femininas. Toda a informação do festival pode ser consultada aqui.

IV Cidade de Berço - Festival de Tunas Académicas
Após alguns anos de ausência, a Afonsina – Tuna de Engenharia da Universidade do Minho volta a organizar o Cidade Berço – Festival de Tunas Académicas. Informação mais completa aqui.

Coluna no Académico

A AAEUM iniciou em Outubro uma colaboração semanal com o jornal Académico com uma coluna de crónicas de
antigos estudantes. Estas crónicas, na primeira pessoa, pretendem transmitir as experiências relevantes dos antigos
alunos aos actuais alunos. Colabora 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.

