
AlumniEI-FEUP 
// Uma ponte de ligação 



AlumniEI-FEUP 

Associação de Antigos Alunos de Engenharia Informática da FEUP 
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O QUE SOMOS? 
 Associação sem fins lucrativos. 
 Inclui todos os antigos alunos e finalistas. 
 Uma das Associações de Antigos Alunos mais ativas 

a nível nacional. 

QUANDO NASCEMOS? 
Nascemos em 2005, fruto de um 
grupo de antigos alunos com vontade 
de fazer mais. 

ONDE ESTAMOS? 
Estamos espalhados pelos quatro cantos do 
mundo, com representação em algumas das 
melhores empresas. 

Mas também nos encontram na FEUP e... 
sempre online. 

Somos a associação de antigos alunos de 
Engª Informática da Faculdade 

de Engenharia da 
Universidade do Porto 

QUEM SOMOS? 



Missão 

Todos os nossos membros trabalham de forma voluntária para cumprir uma missão. 
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Promoção do Engenheiro Informático da FEUP e da profissão como um todo, a nível nacional e internacional. 

 

• Ponte de ligação entre o mercado de trabalho e o 
curso; 

• Ponte de ligação entre as empresas e a 
Universidade. 

• Somos já mais de 1000 engenheiros informáticos 
em algumas das maiores empresas do Mundo. 

PONTE DE LIGAÇÃO 

A NOSSA MISSÃO 

70% DOS NOSSOS ALUMNI ESTÃO 

CONECTADOS NO LINKEDIN 

70% 



O que fazemos 

Somos já mais de 20 membros ativos responsáveis pelas atividades da Associação. 

AlumniEI-FEUP 4  | 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS FORMAÇÕES COMUNIDADE IDEIAS EVENTOS 

Encontros entre os 
alunos, antigos alunos 

e o mercado de 
trabalho: Ciclo de 

Palestras da AlumniEI 
(anual); Visitas às 

empresas. 
 

Eventos de 
empreendedorismo: 
Improve Portugal; 

AlumniIdea. 

Encontros entre 
Antigos Alunos para 

partilha de 
experiências: 

AlumniEI Meetup. 
 

Mentores AlumniEI e 
Contactos no 
estrangeiro. 

 
Jantares de convívio 

entre Antigos Alunos. 

Formações AlumniEI a 
preços mais favoráveis 
para os nossos antigos 

alunos. 

Manutenção e 
dinamização do sítio 
web oficial, páginas 
nas redes sociais e 

principalmente 
moderação e 

dinamização do Grupo 
Linkedin. 

Ajudamos os antigos 
alunos a realizarem 

eventos: Porto 
Summer of Code;  

Talks 2.0. 
 

Traz-nos a tua ideia! 



 
INFORMAÇÃO. Liga-te à nossa rede no linkedin e actualiza o teu 
profile! Mantemos-te informado de próximos eventos, 
formações e oportunidades. 

 
RECURSOS. A associação também é um recurso de apoio à tua 
carreira: se estiveres à procura de trabalho, oportunidades de 
negócio, formação e outros serviços. 

Comunidade AlumniEI-FEUP no LinkedIn 

Sabes onde param os teus colegas antigos alunos do nosso curso? 
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PROGRAMADOR 
@ EMPRESA DE VIDEO JOGOS 

ENGª SOFTWARE 
@ GOOGLE 

ENGº SOFTWARE 
@ MICROSOFT 

CIO 
@ STARTUP NACIONAL 

CONSULTOR 
@ DELOITTE 

INVESTIGADOR  
@ FEUP 

ENGº FEUP, 2002/2003 

ENGº FEUP, 2002/2003 

ENGº FEUP, 2002/2003 

ENGº FEUP, 2002/2003 

ENGº FEUP, 2002/2003 

ENGº FEUP, 2002/2003 

CONTACTOS. É uma forma fácil de manteres o contacto com os 
colegas ex-alunos, alunos actuais , professores e funcionários, 
pessoas que estão dispostas a compartilhar ideias, oferecer 
conhecimentos técnicos, orientar-te quanto à tua carreira, e 
partilhar memórias dos bons momentos na feup! 

NETWORKING. Como estudante de Engª Informática da FEUP 
estás entre um grupo de elite de algumas das pessoas mais 
interessantes da nossa área. Nós convidamos-te a manter essas 
ligações e forjar novas através da rede AlumniEI FEUP. 



Comunidade AlumniEI-FEUP no LinkedIn 

Sabes onde param os teus colegas antigos alunos do nosso curso? 
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Ciclo de Palestras AlumniEI 



         AlumniEI MeetUp 



Contactos AlumniEI-FEUP no estrangeiro 

A globalidade da nossa rede permite-nos, com a ajuda de voluntários, criar ligações cada 

vez mais próximas com os vários países e culturas, promovendo a troca de oportunidades. 

Paulo Koch 

2007/08 

Rui Guimarães 

2005/06 

Luís Maia 

2007/08 

Cláudio Costa 

2008/09 

Jorge Castro 

2001/02 

Simão Castro 

2007/08 

Ricardo Afonso 

2004/06 

Vitor Pereira 

2009/10 



Formações AlumniEI-FEUP 

Formações técnicas a preços especiais para antigos alunos e alunos FEUP.  



Porto summer of code 



Próximos eventos 

Marque já na sua agenda! 

26 DEZEMBRO 2014 NOV & DEZ 2014 JANEIRO 2015 

Visitas às 
empresas 
Para alunos 

e antigos 
alunos 

Jantar de 
Natal 

AlumniEI 
Para 

antigos 
alunos e 
finalistas 

AlumniEI 
MeetUp 

5.0 
Aberto ao 

público 

Se és aluno ou antigo aluno, 
traz-nos a tua ideia! 



Parcerias 

Com a nossa rede de parceiros criamos oportunidades para os nossos membros 

e facilitamos a integração de novos profissionais no mercado de trabalho. 

INSTITUIÇÕES EMPRESAS ASSOCIAÇÕES 

Temos um lugar 
para a sua 

empresa nos 
nossos eventos e 

na nossa 
comunidade. 

 
Contacte-nos! 



Estamos Online 

Estamos presentes em diversas plataformas online fomentando o acesso a informação, 

o debate e a contribuição em ambiente social. 
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SÍTIO WEB OFICIAL 

MICRO-SITES DE EVENTOS 

PLATAFORMAS SOCIAIS 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn (grupo restrito) 

Newsletter 



alumniei@fe.up.pt 

facebook.com/alumniei 

alumniei.fe.up.pt 

 

 

VEM CONSTRUIR ESTA PONTE CONNOSCO! 


