Associação dos Antigos Estudantes da Universidade do Minho
Reunir o Passado, Recriar o Futuro.

Número 7
Dezembro
2006

Newsletter

Noite Feliz...
Com mais um Natal à porta, não poderíamos deixar de desejar a todos os
associados e respectivas famílias umas Festas muito felizes e um Novo Ano
cheio de sucessos pessoais e profissionais.
Aproveitamos ainda para relançar o desafio que propusemos em 2005, no
sentido de construirmos uma “AAEUM Solidária”. Fruto desta iniciativa,
recolhemos, ao longo de 2006, brinquedos e livros para crianças, que foram
entregues ao Jardim-de-infância do Bairro Nogueira da Silva. O desafio
mantém-se, bastando para isso que entregues as tuas doações na sede da
AAEUM, no horário de expediente. Se é mais difícil mudar o mundo,
podemos, pelo menos, começar por contribuir para a nossa Comunidade.

Nova Direcção na AAEUM
Decorram, no passado dia 24 de Novembro, as eleições para os
Órgãos Directivos da AAEUM - biénio 2006/08. Ao acto eleitoral
concorreu uma única lista encabeçada por Álvaro Santos (Mesa da
Assembleia Geral), Pedro Machado (Conselho Fiscal) e Jorge
Louro (Direcção), tendo-se registado uma boa participação dos
associados. Fica a conhecer aqui a constituição da próxima
Direcção da AAEUM.
Brevemente, divulgaremos a data da Tomada de Posse dos novos
Órgãos Sociais.

RAE # 4
Até meados deste mês, todos os
associados com a as quotas
actualizadas deverão receber a 4.ª
edição da RAE— Revista dos Antigos
Estudantes.
No seguimento da política editorial
dos números anteriores, daremos
conta de temáticas do interesse dos
Antigos Estudantes da UM, passando
pela investigação, pelas empresas,
pelo ensino e pela cultura.

Curso Prático
sobre IRS
Ao abrigo do protocolo estabelecido
entre ambas as instituições, a AAEUM
e a Edit Value – Consultoria
Empresarial Lda vão promover, na
segunda quinzena de Janeiro de
2007, uma Acção de Formação sobre
Fiscalidade intitulada “Curso Prático
sobre IRS”. Trata-se da 2.ª edição
desta Acção de Formação.

Breves da AAEUM
Espaço UM Dicas
Desde o início deste ano lectivo, temos contado com 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.

Protocolos AAEUM
Durante os últimos meses, celebraram-se mais alguns Protocolos, em áreas diversas. Para saberes mais sobre estes e
outros benefícios, consulta o site da AAEUM.

II Encontro de Licenciados em Administração Pública
Realizou-se, no passado dia 24 de Novembro, o II Encontro de Licenciados em Administração Pública (AP) da UM. A
organização da iniciativa esteve a cargo do Centro de Estudos de Administração Pública (CEAP) e contou com o apoio
da AAEUM. O evento, que pretende facilitar e promover o contacto entre os licenciados de AP, decorreu em Braga, no
campus de Gualtar. Esta licenciatura, em funcionamento desde 1979, foi pioneira em Portugal.

Exposição de Fotografia
Brevemente, divulgaremos mais informações sobre esta iniciativa, que decorrerá nas instalações da Livraria Almedina,
no campus de Gualtar da UM.

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

