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BARCELOS
| Redacção | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA), em Barce-
los, vai promover, a partir de ho-
je e até sexta-feira, o Welcome
IPCA 2017, uma semana de acti-
vidades destinadas à recepção e
integração dos novos estudantes.

Nesta segunda edição do Wel-
come IPCA, os novos alunos se-
rão convidados a conhecer a ins-
tituição onde farão a sua forma-
ção académica e, também, a ci-
dade de Barcelos, que os acolhe
neste novo percurso. Serão ain-
da proporcionados momentos de
convívio e partilha entre os ac-
tuais e novos estudantes.

Ao longo da semana, os alunos
vão poder participar num con-
junto de workshops pedagógi-
cos, actividades culturais, des-
portivas e recreativas. Os novos
estudantes são ainda desafiados
a realizar ações de voluntariado,
organizadas com o objectivo de
uma maior sensibilidade e res-
ponsabilidade da comunidade
IPCA para as questões cívicas.

No primeiro dia, hoje, os alu-
nos vão ser recebidos pela presi-
dente do IPCA, Maria José Fer-
nandes, que realça que “o IPCA
não é só estudar”. Salienta ainda
que, com estas actividades, o
instituto barcelense prima pela
diferença ao “promover  uma

real integração onde os estudan-
tes se conheçam e se comecem a
identificar-se com o IPCA”.

A presidente menciona ainda a
valorização do programa Welco-
me IPCA 2017, que contempla
os estudantes com “actividades
de divertimento e também ac-
ções de impacto social, que con-
tribuam para a valorização pes-
soal de todos”.

Sendo esta uma actividade des-
tinada a toda a comunidade estu-
dantil IPCA, serão disponibili-
zados transportes para que os
estudantes dos polos de Braga e
Guimarães possam, também,
participar no programa, que irá
decorrer no campus do IPCA e
nalguns locais da cidade de Bar-
celos.

Do programa, destaque ainda

para actuações musicais das tu-
nas académicas do IPCA (TAIP-
CA, TFIPCA e TMIPCA), do
Grupo de Fados do IPCA (Gal-
lus Gallus) e da Banda Plástica
de Barcelos. A semana Welcome
IPCA é uma organização con-
junta dos Serviços de Acção So-
cial do IPCA e da Associação
Académica do IPCA.

IPCA dá as boas-vindas aos novos
alunos com programa diverso
A PARTIR DE HOJE e até à próxima sexta-feira, o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), com
sede em Barcelos, promove a semana dedicada à recepção e integração dos novos estudantes.
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