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NOTA DE ABERTURA
Com o cheirinho a Verão por perto, é com
alegria que registamos que a Rede
IPLeiri@lumni continua a crescer. Esta
expansão é assinalada não só pelo número
crescente de antigos estudantes do IPLeiria

que se têm vindo a registar na Rede, mas
também pela criação do novo site e pela
diversidade de eventos em que temos vindo a
participar e a promover nos últimos tempos.

nosso agradecimento aos antigos estudantes
que colaboraram nos Dias Alumni de que
daremos aqui conta!
Bem-hajam, uma vez mais!

Aproveitamos esta newsletter para reiterar o

“DIAS ALUMNI” NO IPLEIRIA
Com o objetivo de criar um espaço onde os antigos estudantes do IPLeiria possam partilhar as suas experiências, testemunhos e percursos com
os atuais estudantes e divulgar a Rede IPLeiri@lumni, temos vindo a promover os “Dias Alumni”.
30.04 “Dia Alumni ESAD.CR”
Neste dia contámos com a presença dos seguintes alumni da ESAD.CR: Catarina Militão, João Rodrigues, João Santos, Gabriel
Evangelista, Luís Farinha, Nuno Vieira e Wilson Ribeiro, a quem agradecemos de novo a disponibilidade. Contámos ainda com o
testemunho de JP Caldeano, filmado pelo próprio e enviado para partilha nesse dia.
Aproveitámos a ocasião para atribuir o prémio de registo nº 2000 a Catarina Militão, antiga estudante da Licenciatura em Design
Industrial antiga estudante a trabalhar atualmente em Londres.
+ informações: http://redealumni.ipleiria.pt/dia-alumni-esad-cr/
“Dia Alumni ESECS”
14.05 – Esta sessão contou com a partilha de experiências e testemunhos dos seguintes alumni:
Ana Carvalho, Márcia Pinto, Marisa Magalhães (via skype), Patrícia Marcelino, Patrícia Serra,
Rui Inglês, Sandra Gonçalves e Sónia Ferreira.
28.05 – Neste dia contámos com os testemunhos de cerca de uma dezena de alumni, assim
distribuídos por curso:
Relações Humanas e Comunicação Organizacional (RHCO): Carla Santos, Nádia Costa, Raquel
Oliveira e Sofia Queiroz.
Desporto e Bem-Estar (DBE): Cândida Bairrada, David Gaspar e Luiz Ferreira.
A todos agradecemos a disponibilidade e a riqueza das experiências partilhadas, bem como as
sugestões e conselhos que deixaram aos atuais estudantes.
+ informações: http://redealumni.ipleiria.pt/dia-alumni-esecs/
16.05 “I Encontro de Antigos Estudantes de BMB: ESTM”
Promovido pela Coordenação de Curso de Biologia Marinha e Biotecnologia, esta sessão decorreu no dia 16 de
maio na ESTM e a Rede IPLeiri@lumni teve oportunidade de participar.
Estiveram presentes cerca de uma dezena de alumni deste curso, que partilharam também as suas experiências.
+ informações: http://redealumni.ipleiria.pt/dia-alumni-estm/

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS
27.5 – ESTG – Seminário “A Empregabilidade nos nossos dias”, organizado pela Associação de Estudantes da ESTG
12.5 – ESTG – Jornadas do Curso de Tecnologia dos Equipamentos de Saúde
06.5 – ESTG – Jornadas Técnicas 2014: Engenharia Eletrotécnica
+ informações: http://redealumni.ipleiria.pt/participacao-em-feiras-de-emprego-aulas-abertas-conferencias/

DESAFIOS E INICIATIVAS ALUMNI
Aqui pretendemos partilhar um pouco mais das iniciativas e páginas de alumni que temos vindo a publicar tanto no Facebook como no site da
Rede IPLeiri@lumni.
SOFIA QUEIROZ (1)

SANDRA MARTINS (4)

Está em curso um projeto de restaurante de
soul food, no qual toda a mobília é reciclada
e estará à venda ao público.

Este projeto decorre do seu interesse pela
fitoterapia e pelas terapias alternativas, que a
conduziu à necessidade de “criar” produtos,
usufruindo dos benefícios da natureza.

Antiga estudante da ESECS
Cosy – Flavours with Love

www.facebook.com/Cosyflavourswithlove

RITA GOMES MARTINS (2)
Antiga Estudante da ESAD.CR

Trabalha como freelancer na criação,
paginação, tratamento de imagem e préimpressão de livros e materiais gráficos em
geral.
www.facebook.com/DesignGrafico39

CATARINA VIOLANTE (3)
Antiga estudante da ESAD.CR
Mellow

Criou um robot de cozinha ligado à internet.
O Mellow permite cozinhar mesmo que
a pessoa esteja ausente, uma vez que é
controlável através de uma aplicação do
smartphone.

Antiga estudante da ESTG
Poção Mágica

www.facebook.com/pages/PO%C3%87%C3%83OM%C3%81GICA/199198933483299

DANIEL RODRIGUES (5)
Antigo estudante da ESTM
Coral Reef Color

Desenvolve fotografia aquática e pretende
vender algumas dessas fotografias, sob o
formato de quadros, para qualquer parte do
mundo.
www.facebook.com/pages/Coral-Reef-Color-by-DanielNestorio/636071769749771?fref=ts

+ informações:
http://redealumni.ipleiria.pt/iniciativas-dosalumni/

http://cookmellow.com/meet-mellow/

Para que a Rede IPLeiri@lumni continue a crescer, não desligue! Mantenha-se em Rede!

Siga-nos em:
www.facebook.com/redealumniIPL
www.youtube.com/user/RedeIPLeiriaAlumni
www.linkedin.com/profile/view?id=193546169&trk=nav_responsive_tab_profile
Registe-se em:
www.redealumni.ipleiria.pt
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