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IPCA Welcome abrangeu 500 estudantes

Integração sem praxe
é possível
Olga Costa
Texto e foto

Pelo segundo ano consecutivo, os novos alunos
do IPCA tiveram a oportunidade de participarem
naquilo a que o Politécnico chama de “Welcome IPCA”. Trata-se de um
conjunto de actividades
em que a integração dos
recém-chegados estudantes é o foco principal.
Ao longo de uma semana, os estudantes tiveram
a possibilidade de participar num leque variado
de workshops, como os
de método de estudo e
de gestão de tempo, mas
também tiveram, pela
primeira vez, a oportunidade de terem saídas de
campo. Desta feita, dia
20, os estudantes puderam conhecer “por dentro” o que é ser bombeiro. De manhã, os alunos
recém-chegados visitaram o quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, com explicações
quanto ao funcionamento dos equipamentos
que compõem uma ambulância, mas também a
possibilidade de visitarem
um dos espaços mais
importantes, o Museu
que conta a história daquela que é a mais antiga corporação barcelense. De tarde, a experiência foi completamente
diferente, com os estudantes a rumarem até às
instalações dos Bombei-

ros de Barcelinhos para
ali assistirem a um simulacro de um acidente
com uma vítima encarcerada. Em jeito de brincadeira, embora a mensagem fosse bem séria, os
responsáveis pelas visitas
lá iam dizendo que, no
final das experiências,
orientadas pelo Comandante Municipal, Licínio
Santos, havia um impresso para quem se quisesse tornar voluntário. No
caso do simulacro, a ideia
passou pela sensibilização para os cuidados a
ter na circulação automóvel. Chamar a atenção

dos estudantes para
questões cívicas foi um
dos propósitos destas iniciativas sugeridas por Licínio Santos, após contacto dos Serviços de Acção Social do IPCA, coordenados por Sofia Coelho.
Ao Barcelos Popular, a
responsável explicou que
a iniciativa, articulada
com a Associação de Estudantes, não pretende
substituir a tradicional
praxe, que, actualmente
é proibida no campus do
IPCA, mas oferecer aos
estudantes “um programa de acolhimento” e

permitir que estes se integrem na vida académica mesmo que não queiram participar na praxe
convencional. No primeiro ano, foram realizadas
actividades mais internas,
mas a responsável entendeu, em reunião com a
Associação de Estudantes e a Provedora do Estudante, que a realização
de iniciativas fora de portas também seria uma
óptima forma de os jovens que não são de Barcelos conhecerem a cidade. Nas várias actividades
terão participado entre
400 a 500 estudantes.

