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PRIMEIRA OPÇÃO de ingresso para mais de mil
candidatos mostra que o IPCA, em Barcelos, é já
“uma referência e procurado a nível nacional”.
BARCELOS
| Redacção |

Na primeira fase do Concurso
Nacional de Acesso o Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA) recebeu mais de 3400
candidaturas para apenas 635
vagas. O IPCA é, hoje, “uma
instituição de referência e procurado a nível nacional” e prova
disso foi o IPCA ter sido a 1.ª
opção de ingresso no ensino superior para mais de mil candidatos. “Este reconhecimento é sinal de orgulho e traz ao IPCA
um grande desafio para corresponder às expectativas que os
novos estudantes trazem”, assumiu a presidente do IPCA, Maria José Fernandes.
De destacar ainda o facto de as
médias de entrada no IPCA “serem as melhores de sempre o
que faz desta uma instituição
com melhor qualidade e mais
exigente”, adianta ainda fotne da
instituição.
Foi precisamente pela notoriedade do IPCA que Natália Sofia,
de 17 anos, escolheu este Instituto como a sua 1.ª opção de ingresso no ensino superior. Para
além de ser próxima da sua área
de residência “e estar a crescer
cada vez mais, não via a necessidade de ir estudar para longe”
quando tem um uma “boa instituição perto de casa. O IPCA foi
a minha 1.ª opção”, refere a aluna natural de Barcelos. Natália
entrou no instituto com a média
mais alta (178,4) e escolheu o
curso de finanças para a sua área
de formação. “Sei que Finanças
tem boas oportunidades de saída
e também vou fazer formações
em algumas unidades extra curriculares para assim ter o certificado de contabilidade e finanças
que será a minha área”, adiantou

orgulhosa a estudante trabalhadora que faz um part-time numa
fábrica de meias.
Yasmine Leal entrou em Design Gráfico com a segunda média mais alta (175,9) do IPCA. É
natural de Santo Tirso, onde fez
o secundário e até à bem pouco
tempo não conhecia o IPCA. “O
IPCA fez uma apresentação na
minha escola e gostei do que vi,
desde as instalações, à qualidade
dos equipamentos e de todas as
tecnologias. As cadeiras do curso de Design Gráfico também
me agradaram”, frisou a estudante, e dançarina de hip-hop,
que pretende entrar no mercado
de trabalho como Designer Ilustradora.
Nesta 1.ª fase o curso com mais
procura no IPCA foi o de Gestão
de Empresas, em regime diurno,
com 483 candidatos e em segundo o curso de Design Gráfico
com 306 candidatos.
O IPCA alcançou este ano o
melhor resultado de sempre na
1.ª fase do Concurso Nacional
de Acesso ao ensino superior,
preenchendo 96 por cento das
635 vagas disponíveis. Apenas
27 vagas, que dizem respeito a
dois cursos, não foram preenchidas.
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A presidente do Instituto
Politécnico do Cávado
e do Ave (IPCA, José Maria
Fernandes, admitiu
que a instituição adiantou
que com o “modelo
de qualidade, de excelência
e proximidade com
os estudantes, o IPCA
irá certamente corresponder
a essas expectativas”.
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Mais de mil alunos escolheram o IPCa como primeira opção na primeria fase de ingresso ao ensino superior
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