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| Redacção | 

A presidente do Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave (IP-
CA), Maria José Fernandes, deu
posse à Provedora do Estudante
do instituto, Irene Portela. 

Maria José Fernandes realça
que com a abertura dos polos é
cada vez mais importante a figu-
ra do Provedor do Estudante. A
presidente do IPCA salientou
ainda a importância de um pro-
vedor na vida académica e pes-
soal dos estudantes. “O país pas-
sou por uma crise financeira
acentuada, tivemos alunos que
sentiram mais dificuldade e a
provedora esteve sempre ao lado
dos estudantes. Ouviu muitas
histórias, partilhou muitas triste-

zas mas também muitas alegrias.
No IPCA queremos, sobretudo,
combater o abandono escolar.”

Tendo em consideração a es-
sência do cargo do provedor,
Maria José Fernandes, não des-
carta a possibilidade de este car-
go ser exercido a tempo inteiro.
“Porque é preciso tempo com
estar com aqueles que escolhe-
ram esta casa, acompanhando-os
neste percurso das suas vidas”.

A presidente do IPCA enaltece
o papel do estudantes no institu-
to. “Sem estudantes não estaría-
mos cá. Trabalhamos diariamen-
te para lhes proporcionar uma
boa e feliz experiência no IP-
CA”, diz.

Um dos objectivos de Irene
Portela é combater o abandono
escolar e fazer com que todos os

estudantes saiam do IPCA com
as suas licenciaturas e mestrados
concluídos, bem como os Cur-

sos Técnicos Superiores Profis-
sionais. Consciente que “não po-
de fazer nada sozinha”, a Prove-

dora do Estudante apelou à cola-
boração de todos para o seu
exercício.

Irene Portela é a Provedora do Estudante
COMBATE ao abandono escolar é um dos principais objectivos da provedora que tomou posse esta semana. Presidente do insti-
tuto não descarta a possibilidade do cargo ser exercido a tempo inteiro.

DR

Irene Portela tomou posse esta semana, numa cerimónia que contou também com a presença da presidente da Associação Académica



  Suporte: Jornal

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,49 x 3,25 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 71398841 22-09-2017

CANDIDATOS À CÂMARA MUNICIPAL EXPUSERAM IDEIAS PARA BRAGA

REABILITAÇÃO E ECONOMIA
NO CENTRO DO DEBATE
Págs. 3 a 7

Publicidade

Correio
SEXTA 22 SETEMBRO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10494 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

Publicidade

Publicidade

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CÂMARA ADQUIRE TERRENO
DE INTERESSE ARQUEOLÓGICO
NA FREGUESIA DE CALENDÁRIO
Pág. 17

GE
RA

LD
O 

DI
AS

Publicidade

 

Sem cartão:
11,69€/Unid.

POUPE
METADE
DO VALOR

����������	
��
�
������������	��
������������


 

 

 

 

Unid.
€99

,8

 

 

TUB
Mais de metade
dos clientes
satisfeitos
com serviço
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JUVENTUDE
Lançado jogo
comemorativo
dos 30 anos
do Erasmus+
Pág. 11

SENSIBILIZAÇÃO
Operação STOP
por um dia
europeu sem
uma morte
na estrada
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