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se prima pela diferença ao 
«promover uma real inte-
gração onde os estudan-
tes se conheçam e come-
cem a identificar-se com 
o IPCA».

A presidente mencio-
na ainda a valorização do 
programa "Welcome IP-
CA 2017", que contempla 
os estudantes com «ativi-
dades de divertimento e 
também ações de impac-
to social, que contribuam 
para a valorização pessoal 
de todos».

Região Evento promove a 
integração dos novos 
alunos e transição 
para ensino superior.

Iniciativa valoriza e 
promove iniciativas 
com impacto social 
no concelho.

valorizar

Iniciativa 
contempla 
novos alunos 
com ações de 
divertimento 
e atividades de 
impacto social.

IPCA recebe novos estudantes 
com semana de atividades
O Instituto 
Politécnico do 
Cávado e do Ave 
vai promover, de 
amanhã a 22 deste 
mês, o "Welcome 
IPCA 2017". 
Uma semana 
de atividades 
destinadas 
à receção e 
integração dos 
novos estudantes. 

N
a segunda edição do 
"Welcome IPCA", os 
novos alunos serão 
convidados a co-

nhecer a instituição on-
de farão a sua formação 
académica e, também, a 
cidade de Barcelos, que 
os acolhe neste novo per-
curso. Serão ainda pro-
porcionados momentos 
de convívio e partilha 
entre os atuais e novos 
estudantes.

Ao longo da semana, os 
novos caloiros vão poder 
participar num conjunto 
de workshops pedagógi-
cos, atividades culturais, 
desportivas e recreativas. 
Os novos estudantes são,  
ainda, desafiados a reali-
zar ações de voluntaria-
do, organizadas com o 
objetivo de uma maior 
sensibilidade e responsa-
bilidade da comunidade 
IPCA para as questões 
cívicas.

No primeiro dia do 
evento, os alunos vão 
ser recebidos pela presi-
dente do IPCA, Maria Jo-
sé Fernandes, que realça 
que «o IPCA não é só es-
tudar». A principal res-
ponsável pela instituição 
salienta ainda que, com 
estas atividades, o Insti-
tuto Politécnico barcelen-

Iniciativa empresta contributo para integração dos novos estudantes no IPCA
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Sendo esta uma ativi-
dade destinada a toda a 
comunidade estudantil 
do IPCA, serão disponi-
bilizados transportes para 
que os estudantes dos Po-
los de Braga e Guimarães 
possam, também, partici-
par no programa, que irá 
decorrer no Campus do 
IPCA e nalguns locais da 
cidade de Barcelos.

Do programa, destaque 
ainda para atuações musi-
cais das tunas académicas 
do IPCA (TAIPCA, TFIP-
CA e TMIPCA), do Grupo 
de Fados do IPCA (Gallus 
Gallus) e da Banda Plásti-
ca de Barcelos.

A semana Welcome IP-
CA é uma organização 
conjunta dos Serviços de 
Ação Social do IPCA e da 
Associação Académica do 
IPCA.

Todas aquelas iniciati-
vas destinadas aos novos 

alunos de licenciatura e 
dos cursos técnicos su-
periores profissionais são 
realizadas com o princi-
pal objetivo de promover 
a integração dos estudan-
tes e a transição para o en-
sino superior, seguindo-
-se à fase das matrículas 
na instituição. 

Entretanto, por estes 
dias, foram conhecidos 
os resultados da 1.ª fase 
do Concurso Nacional de 
Acesso ao Ensino Supe-
rior, sendo que o IPCA 
preencheu 96 por cento 
das 635 vagas disponíveis, 
o que corresponde a 608 
vagas preenchidas. 

O Instituto Politécni-
co do Cávado e do Ave é 
a segunda instituição de 
ensino superior politécni-
co do país com maior ta-
xa de ocupação de vagas, a 
par do Politécnico de 
Lisboa.


