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CAFÉ DE NEGÓCIOS

Participe de um encontro de

negócios com ex-alunos do IMT.

Neste evento organizado pela

AEXAM, uma banca selecionada de

empresas expõem seus produtos e

serviços para os participantes com

o objetivo de gerar oportunidades

de negócios.

O Café com Negócios é o ambiente

ideal para encontrar potenciais

CLIENTES e FORNECEDORES,

além de ampliar o seu

NETWORKING. Não esqueça de

trazer muitos cartões de visita!



Grupos de Discussão Técnica

Os GDTs são formados por especialistas em temas estratégicos de

diversas áreas. O objetivo é fomentar a discussão de assuntos

técnicos e os desafios do mercado.

As discussões ocorrem em fóruns técnicos e o resultado é

compilado e publicado para a comunidade AEXAM no formato de

artigo técnico. Uma ótima oportunidade para atualizar e ampliar seus

conhecimentos.

GDT Infraestrutura GDT Gestão



Simpósios e Palestras

A AEXAM convida ex-alunos em

posições de destaque no mercado,

nas mais diversas áreas, para que

compartilhem seus conhecimentos

em palestras técnicas que fortaleçam

o conhecimento da comunidade.

O último evento realizado foi um

sucesso, o 1º Simpósio AEXAM de

Soluções Energéticas. Quatro ex-

alunos renomados no mercado

energético falaram sobre problemas e

soluções para a crise energética no

Brasil.



Prêmio EUREKA 2016

O EUREKA é o evento anual onde alunos, professores, pais, profissionais e

empresas tem a oportunidade de prestigiar os trabalhos de conclusão de curso

do mais alto nível.

A cada ano temas de grande relevância para o mercado são escolhidos, incentivando

assim os formandos a desenvolver projetos que gerem um impacto positivo para a

sociedade.

Os melhores trabalhos em cada tema são premiados em uma parceria entre AEXAM,

Associações e Empresas Parceiras.

Desenvolvimento Tecnológico Sustentabilidade Benefício Social



Prêmio Barão de Mauá

O evento tem como objetivo valorizar

profissionais da comunidade MAUÁ

que se destacaram em seus

segmentos, e cujos esforços

fundamentam e estimulam a

evolução e o crescimento da

sociedade.

Uma ótima oportunidade de inspirar-se

com as histórias de sucesso dos ex-

alunos do IMT, além de estimular o

networking entre os participantes.

Tudo isso em meio a um jantar muito

agradável organizado pela AEXAM.



Prêmio Barão de Mauá

26 de novembro de 2016
Sábado 

Reencontro de Turmas formadas há 50, 45 e 40 anos
Turmas 1.000, 6.000 e 11.000

Entrega dos prêmios:
- Destaques do mercado (3)
- Serviço à Comunidade (1)

- Serviço à Profissão (1)

Entrega dos prêmios Eureka 2015

Homenagem especial a turma 1.000 pelos 50 anos de formatura

Jantar de gala



Reencontro de Turmas

A AEXAM realiza todos os anos o reencontro de turmas, momento de

descontrair e rever velhos amigos. Em um sábado de confraternização, ex-

alunos se reencontram para dar risada, relembrar os velhos tempos e matar as

saudades do campus.



Uma AEXAM Mais Forte

Venha fazer parte da AEXAM! Como associado ou voluntário, ajude

a ampliar a rede ativa de ex-alunos e tornar a comunidade MAUÁ

mais forte!

www.aexam.com.br



Contatos

ADMINISTRATIVO@AEXAM.COM.BR

(11) 5088-0818/17 das 8H30 às 17H30

Rua Pedro de Toledo, 1071 Vila Clementino 

São Paulo - SP

WWW.AEXAM.COM.BR


