Nota de Abertura
Ora viva,
A adesão, motivação e participação dos antigos estudantes do IPLeiria tem permitido que a Rede IPLeiri@
lumni continue a crescer a “olhos vistos”. Recentemente ultrapassámos os “2000” alumni registados,
motivo de satisfação e fundamental para continuarmos a apostar no retomar de relações com aqueles que
por aqui passaram alguns anos das suas vidas.
Depois de registados, os alumni do IPLeiria recebem o Passaporte@lumni que lhes permite aceder a alguns
benefícios e condições especiais, que também têm vindo a crescer e a diversificar!
Para além dos interessantes e enriquecedores testemunhos partilhados, a participação dos antigos
estudantes na Rede tem vindo a ser cada vez mais evidente, tanto através de sugestões, proposta de
protocolos, partilha de páginas pessoais e de oportunidades de emprego, como da sua disponibilidade para
participarem em aulas abertas, seminários, encontros, tanto presencial como virtualmente.
Assim sendo, resta-nos sublinhar: Não desligue! Mantenha-se em Rede!
Até breve!

Catarina Militão: Registo 2000
Catarina Militão, antiga estudante de Design Industrial na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da
Rainha (ESAD.CR) registou-se na Rede IPLeiri@lumni com o nº 2000. Terminada a licenciatura, especializouse em joalharia e mudou-se para Londres, onde no passado mês de Setembro se sagrou campeã no
concurso Artists Caught by Umeå. Participou na categoria Design com os brincos em prata “Sowing for
Harvest” (Semear para Colher).
Notícia completa em http://www.gazetacaldas.com/35364/designer-de-joias-caldense-ganha-concurso-emlondres/
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À semelhança do que aconteceu com o @lumni 1000, e em articulação com a Direção da ESAD.CR, estamos
a preparar uma pequena cerimónia para receber a Catarina e presenteá-la com um conjunto de lembranças
do IPLeiria e o seu Passaporte @lumni. Aproveitaremos a ocasião ainda para conversar sobre o seu
percurso pessoal e profissional.

1º Encontro Nacional de Redes de
Antigos Estudantes: Em Rede com os alumni
A 11 de outubro de 2013 a Rede IPLeiri@lumni promoveu o “1º Encontro Nacional de Redes de Antigos
Estudantes: Em Rede com os alumni”. O Encontro decorreu na Biblioteca José Saramago, em Leiria e contou
com a participação de 8 Redes Alumni de diversas instituições de ensino superior a nível nacional. Ao
longo da sessão de trabalho foi possível refletir sobre as boas práticas ao nível da ligação com os antigos
estudantes e da dinamização de atividades e iniciativas a eles dirigidas, de forma a compreender-se melhor
o papel das Redes/Associações Alumni nas instituições de ensino superior.

Condições especiais no âmbito dos protocolos
Para usufruir das vantagens do Passaporte @lumni deverá apresentá-lo, identificando-se. Entre tais
vantagens, destacamos as empresas que, no âmbito dos protocolos estabelecidos mais recentemente com
o IPLeiria, contemplam condições especiais para os alumni:

www.facebook.com/redealumniIPL

Entidade

Área

Link/Contactos

Zona geográfica

BaltConcept - Clínica de
Psicologia, Lda

Vários Serviços

baltconcept@gmail.com

Leiria

Centro Médico de Dentário
da Avenida_CR

Vários Serviços Dentários

http://cmdavenida.com

Caldas da Rainha

Laboratórios Beatriz Godinho

Análises Clínicas

www.beatrizgodinho.pt

Geral

Mar de Neptuno

Atividades e Equipamentos
de Mergulho

www.neptuno.pt

Peniche

House Rede Imobiliária, S.A.

Hotelaria

www.lenaimibiliaria.pt

Leiria

iFlexi.com

Informática

www.iflexi.com

Leiria

Alfazema Roxa Unipessoal, Lda

Saúde e Bem-Estar

anamendes369@gmail.com

Leiria

Universidade Sénior de
Peniche

Educação/Formação

http://univseniorpeniche.com

Peniche

De que forma o IPLeiria contribuiu para a sua formação
pessoal e profissional?
O IPLeiria ajudou-me a desenvolver uma atitude proativa, de ousadia e humildade, bem como a capacidade
de sacrifício, de trabalho em equipa e de valorização humana – Margarida Jugundo: ESECS
O IPLeiria ensinou-me que a educação superior é muito mais que a soma de unidades curriculares. É uma
aprendizagem, um percurso com muitas competências para desenvolver – Cláudio Pinto: ESTG
O IPLeiria foi importante como rampa de lançamento para um universo que depois acabei por conhecer
através de outros meios – Natanael Gama: ESAD.CR
O grande contributo do IPLeiria foi mesmo ao nível das bases científicas e da prática laboratorial
proporcionada – Daniel Rodrigues: ESTM
O IPLeiria contribuiu para a minha formação profissional e pessoal sobretudo pelas oportunidades de
aprendizagem que me ofereceu ao longo da licenciatura e, mais recentemente, na pós-graduação – Mara
Santos: ESSLei
Profissionalmente, o IPLeiria é responsável por todo o meu percurso. Foi aqui que fiz os meus estudos e
foi daqui que levei as ferramentas que me permitiram alcançar objetivos… não só objetivos, mas também
sonhos – Isabel Matos: ESTG e ESECS
Rede IPLeiri@lumni
Siga-nos em:
http:// www.facebook.com/redealumniIPL!
http://www.youtube.com/user/RedeIPLeiriaAlumni
http://www.linkedin.com/
Registe-se em:
www.rede.alumni.ipleiria.pt

Não desligue! Mantenha-se em Rede!
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