Regalias/Benefícios
DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO COM OS ANTIGOS ALUNOS
Secção Permanente do Senado de 08 de Novembro de 2006

Para que seja possível e eficaz uma maior proximidade com os antigos alunos, para que estes
desempenhem um papel importante no desenvolvimento da U.Porto, na sua divulgação e valorização junto
das entidades empregadoras e da sociedade em geral, no alargamento da cooperação com as empresas e
outras instituições, na participação nas actividades e na utilização dos seus serviços e também no apoio
financeiro à instituição, é necessário que esta crie um conjunto de condições e mecanismos que alimentem
essa proximidade e reforcem a ligação.
Neste sentido, propõem-se as/os seguintes:

Regalias/Benefícios a conceder pela U.Porto aos seus Antigos Alunos

REGALIAS/BENEFÍCIOS
Criação do Gabinete do Antigo
Aluno da U.Porto

DETALHES
•

Constituição e manutenção de uma base de dados de todos os
antigos alunos da U.Porto;

•

Disponibilização de secretariado e sala para reuniões da Direcção
da AAAUP e apoio à concertação desta com as actividades das
direcções das AAA das UO;

•

Disponibilização de um módulo de Antigos Alunos no SIGARRA;

•

Criação, a partir do módulo do SIGARRA, de um site específico dos
AA com blog exclusivamente dedicado aos AA. Criação de uma
rede de contactos alumni que permita que todos possam contactar
todos.

Cartão de antigo aluno

•

Promover a criação do cartão de AA da U.Porto eventualmente
associado a um cartão de crédito.

Revista dos Antigos Alunos

•

Gratuita;

•

Incluir informação sobre a Formação e I&D, sobre os principais
eventos e sucessos da U.Porto;

•

Disponibilizar espaço para divulgação das actividades das AAA e,
eventualmente, para fórum de discussão dos AA.

Acesso aos cursos de educação
contínua

•

Oferta de descontos, a definir pelos Conselhos Directivos das
Unidades Orgânicas que ministram os cursos.

Utilização em condições especiais
de serviços da U.Porto

•

E-mail institucional, com limitação de espaço de armazenagem;

•

Bibliotecas – condições de estudante U.Porto.

•

Museus da U.Porto – condições de estudante U.Porto;

•

UPIN – condições de estudante U.Porto;

•

Acesso à Bolsa de Emprego;

•

Actividade desportiva – condições estudante U.Porto;

•

Actividades culturais – condições estudante U.Porto;

•

Página web pessoal – gratuito com limitação de espaço;

•

Acesso ao SIGARRA como estudante U.Porto.

Fórum de discussão no SIGARRA
U.Porto

•

Disponibilização de foros de discussão sobre temas candentes da
actualidade da U.Porto, da cidade, da região, da política e da
cultura.

Loja U.Porto

•

10% de desconto sobre preço de capa dos livros e material de
marketing da U.Porto.

Encontros periódicos de AA da
U.Porto

•

Promover os encontros, nomeadamente de núcleos existentes em
outras cidades do país.

Descontos em diversos serviços e
actividades externas à U.Porto

•

Negociar protocolos para concessão de descontos com: museus,
teatros, cinemas, seguros de saúde, hotéis, restaurantes, parques,
viagens, desporto e exercício físico, etc.

