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IPCA não pára de crescer
ENSINO SUPERIOR Só sobram 27 vagas

Pedro Granja
Texto e foto

O Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA)
bateu o recorde de colo-
cações de alunos na pri-
meira fase do Concurso
Nacional de Acesso ao
Ensino Superior para o
ano lectivo de 2017/18.
E é o segundo politécni-
co do país com maior
taxa de ocupação (96%),
a mesma da capital, Lis-
boa, e atrás da segunda
maior cidade do país,
Porto.
A instituição sedeada em
Barcelos não viu preen-
cher, apenas, 27 das 635
vagas, sendo de destacar
que apenas dois dos 23
cursos não preencheram
a totalidade das vagas –
os de pós laboral em Ges-
tão Pública à distância
(17 das 20 vagas por pre-
encher) e Fiscalidade (10
das 25), situação que a
presidente do IPCA real-
çou em comunicado:
“Estes resultados de-
monstram que o Politéc-
nico do Cávado e do Ave

responde de forma clara
às necessidades da re-
gião”.
Maria José Fernandes
destacou, ainda, o facto
de “a percentagem de
estudantes candidatos
em primeira opção” ser
de 100%, “um novo re-
corde”, e de as médias de
“quase todos os cursos”
terem subido. Design

Gráfico obteve a média
mais elevada (150,9), se-
guida por Gestão em
Empresas (143,8).
A líder do politécnico que
se implantou em Barce-
los há 20 anos aprovei-
tou estes “excelentes re-
sultados” para voltar a
deixar um aviso à tutela:
“Se o Governo autorizas-
se o IPCA a aumentar as

vagas para os cursos de
licenciatura, elas seriam
preenchidas na totalida-
de”.
Também nos Cursos Téc-
nicos Profissionais, que
funcionam em vários
concelhos, as vagas fo-
ram preenchidas na tota-
lidade (dos 500 lugares
disponíveis, ficaram de
fora 182 candidatos).


