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EXPO BARCELOS Politécnico é um dos parceiros do certame

IPCA quer chegar a todos os públicos
Olga Costa
Foto: Arquivo

O IPCA volta a ser um
parceiro de primeira linha
em mais uma edição da
Expo Barcelos. Este será
já o quarto ano consecu-
tivo que o IPCA participa-
rá no certame que pro-
mete muita animação e,
claro, a promoção dos
principais sectores eco-
nómicos do concelho.
Ao Barcelos Popular, a
presidente do Politécnico
com sede em Vila Fresca-
inha S. Martinho, Maria
José Fernandes, fala de
uma oportunidade para
o IPCA divulgar a sua
oferta formativa e “o que
de melhor se faz” nesta
instituição. “Estaremos
presentes numa mostra
que tem um forte impac-
to não só no concelho,
mas em toda a região”,
defende a responsável,
acrescentando que a
Expo Barcelos “espelha,
de algum modo, os diver-
sos sectores económicos

presentes em Barcelos” e
o IPCA, como único es-
tabelecimento de Ensino
Superior no concelho
não poderia deixar de
estar presente.
O IPCA espera, acima de
tudo, “estreitar relações
com a comunidade,
mostrar o que é feito no
Politécnico” e aquilo que
as várias escolas e labo-
ratórios têm para ofere-
cer. O IPCA quer “chegar
a todos”: “Seja aos futu-
ros estudantes, que pro-
curam uma instituição de
Ensino Superior para se
formarem, aos pais, que
querem que os filhos es-
tudem nas instituições
mais conceituadas, ou
aos empresários da re-
gião, que querem enri-
quecer o currículo. Que-
remos mostrar que o
IPCA é uma instituição de
todos e para todos os
que quiserem cá estu-
dar”.
À semelhança do ano
passado, há que “levar o
IPCA aos barcelenses e
visitantes”, por isso, es-
tarão à disposição do

público informações so-
bre as quatro áreas nas
quais o Politécnico actua.
A saber: Design, Tecno-
logia, Gestão e Hotelaria

e Turismo. No Design,
estarão expostos traba-
lhos de alunos de Ilustra-
ção e Arte Gráfica, mo-
biliário do curso de De-

sign Industrial e calçado
da formação em Design
de Calçado. Já na área da
Tecnologia, estará no cer-
tame um simulador de

condução, jogos em rea-
lidade virtual, desenvolvi-
dos pelos estudantes de
Engenharia e Desenvolvi-
mento em Jogos Digitais,
e a SPHERO, uma esfera
conduzida em terreno.
Nas áreas da Gestão e
Hotelaria e Turismo, ha-
verá jogos e quebra-ca-
beças para desafiar todos
os visitantes. Está, ainda,
aberta a possibilidade de
realização de workshops.
Presente estará também
o CIED Minho (Centro de
Informação Europe Di-
rect). “Este contacto per-
mite-nos, de forma geral,
chegar ao grande públi-
co e mostrar aquilo que
é o nosso trabalho e o
que temos para oferecer
nas diferentes áreas em
que actuamos”, afirmou
Maria José Fernandes.
Embora seja difícil avali-
ar o impacto deste géne-
ro de iniciativas, configu-
ram sempre uma oportu-
nidade para o IPCA en-
quanto instituição de
Ensino Superior, que
pode estar em contacto
com o público em geral.


