Caros Alumni,
O Instituto de Estudos Políticos (IEP) da Universidade Católica Portuguesa é, hoje, uma
referência do ensino superior português, em particular na área da Ciência Política e das
Relações Internacionais. Este percurso é reconhecido internacionalmente, não só pela
qualidade do seu corpo docente, mas também pela densidade do seu plano curricular, e pelo
ambiente internacional, plural e de abertura e exigência intelectual.
O maior legado desta instituição, porém, são os seus alunos. São aqueles para quem o Instituto
trabalha e são o testemunho do que o IEP é. O IEP Alumni Club surgiu da convicção de que
seria realmente importante manter uma relação privilegiada entre a alma mater e todos aqueles
que já fizeram parte desta comunidade académica.
Foi neste contexto que, em Junho de 2017, durante o Estoril Political Forum, foi criado o
IEP Alumni Club, para reunir antigos alunos dos cursos de licenciaturas, pós-graduações,
mestrados e doutoramentos e nasce da convicção de que a comunidade e o espírito académico
próprios do IEP devem perdurar para além da passagem pela Universidade. A troca de
experiências e a partilha de conhecimentos e de informação, num espírito de cooperação, são
fundamentais para o sucesso pessoal e profissional, sobretudo num mercado de trabalho
exigente e competitivo. Mas também devem ser uma marca que permanece depois da
experiência académica. Nesse sentido, e com o objectivo de dar continuidade ao espírito da
nossa comunidade, o IEP Alumni Club propõe criar, desde já, uma rede de networking,
fortalecendo e ampliando o contributo do IEP e dos seus alunos, no plano nacional e
internacional.
O nosso principal objectivo é o de criar relações duradouras através do apoio à inserção
no mercado de trabalho, do mentoring, da colaboração entre alumni, e através da
organização de actividades académicas, culturais, sociais e lúdicas. É nossa convicção
que este caminho contribuirá para o justo reconhecimento do IEP como uma instituição de
excelência e da qualidade dos seus alunos.
Criado o Club, é tempo de o alargar ao maior número possível de antigos alunos. Convidamovos a inscreverem-se no Club. Queremos chegar a todos, disponibilizar-vos esta plataforma
que servirá para orientar a apoiar os que pretendem regressar à Universidade, para manter em
contacto quem estudou no IEP, para criar programas exclusivos entre outras vantagens. tais
como:
• Isenção de pagamento de taxa de candidatura nos programas de 2º e 3º ciclo do IEP
• Descontos nos programas de 2º e 3º ciclo do IEP, bem como nos Programas Avançados
• Descontos nos Eventos IEP
• Descontos na assinatura da Revista Nova Cidadania
• Acesso às instalações do Campus da Palma de Cima (Capela, Livraria, Centro de
Cópias, Bares e Restaurante, Biblioteca)
Saudações Académicas,
Henrique Burnay
Presidente da Comissão Instaladora
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