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O aumento do número
de estudantes a realiza-
rem períodos de estudos
ou de estágio no estran-
geiro, no âmbito do Pro-
grama Erasmus+ ou de
parcerias de mobilidade
com universidades de
fora da União Europeia,
é uma das grandes apos-
tas do Instituto Politécni-
co do Cávado e do Ave
(IPCA) para os próximos
anos.
O objetivo é proporcionar
aos estudantes do IPCA
uma experiência gratifi-
cante a nível académico
e pessoal, permitindo-

Período de estudos no estrangeiro
é aposta do IPCA para os seus estudantes

lhes adquirir um conjun-
to de mais-valias profissi-
onais que contribuam
para a sua valorização.
No âmbito da mobilida-
de de Estudos Erasmus+,
ela é possível para os alu-
nos que estejam inscritos
num curso de licenciatu-
ra (desde que tenha con-
cluído o 1º ano) ou de
mestrado. Já no caso do
programa de Estágios
Erasmus+, qualquer alu-
no pode candidatar-se,
designadamente os que
frequentam o 2º ano dos
Cursos Técnicos Superio-
res Profissionais (CTeSP).

Nesse sentido, o IPCA não
só procura incentivar os
seus estudantes a concor-
rerem a programas de
mobilidade, mas também
lhes presta todo o apoio
nessa missão que, certa-
mente, os marcará para
a vida de forma positiva
e inesquecível.
Os estudantes do IPCA
podem, assim, beneficiar
de períodos de estudo ou
estágio em vários países
europeus e, ainda, por
exemplo, no Brasil, em
Macau ou na Argentina.
O apoio prestado aos es-
tudantes passa, também,

por um grande esforço
do IPCA no sentido de
permitir que qualquer jo-

O próximo ano lectivo vai ficar marcado no IPCA com
a inauguração de três grandes obras: os novos edifíci-
os da Escola Superior de Tecnologia e da Biblioteca
(ambos situados no Campus) e a conclusão das obras
de adaptação da antiga escola primária Gonçalo Pe-
reira, no centro de Barcelos, onde irá funcionar a Esco-
la Superior de Design.
Simultaneamente, está também previsto o alargamento
da área do Campus, com vista à construção de infra-
estruturas destinadas à prática de desporto e activida-
des de lazer, criando condições de excelência num es-
paço que se pretende cada vez mais aberto à cidade.

Grandes
inaugurações
em 2018

vem obtenha uma licen-
ciatura, um diploma de
técnico superior profissi-

onal, ou um mestrado,
independentemente da
sua situação económica.

Uma das propinas mais baixas do país

O IPCA continua a ter das propinas
mais baixas do país – 830 euros/ano
para as licenciaturas e 650 euros/ano
para os CTeSP – e a investir um gran-
de esforço financeiro na prestação de
apoios sociais, designadamente aos
estudantes mais necessitados.
Neste contexto, além da possibilida-
de de receberem uma bolsa de estu-
do atribuída pelo Estado, os estudan-
tes do IPCA podem também benefi-
ciar, por exemplo, de um Fundo de
Emergência destinado a conceder

apoios a fundo perdido para acorrer a si-
tuações de grave carência económica.
Simultaneamente, todos os alunos dis-
põem de apoios ao nível de serviços de
saúde, transporte, desporto e cultura, de-
signadamente através de protocolos ce-
lebrados entre os Serviços de Acção Soci-
al e a Associação Académica do IPCA.
Podem, ainda, participar nas actividades
dos vários grupos académicos (Tuna Aca-
démica do IPCA, Tuna Feminina, Tuna
Mista, Grupo de Fados e Coro Académi-
co).


