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IPCA coloca 820 novos 
estudantes de licenciatura

Escolha em 1.ª opção aumentou este ano

O 
Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave 
(IPCA) recebe este 
ano 820 novos es-

tudantes de licenciatura.
Chegaram ao IPCA 

3538 candidaturas pa-
ra 667 vagas existentes. 
A procura da instituição 
registou um crescimento 
face ao período homólogo 
de 2017/2018, onde se re-
gistaram 3421 candidatos.

O IPCA foi a 1ª op-
ção de ingresso no En-
sino Superior para 640 
candidatos. As médias de 
entrada no IPCA conti-
nuam a registar excelen-
tes resultados.

Foi pelo reconheci-
mento que o IPCA tem 
que Mariana Roda, na-
tural de Viana do Caste-
lo, escolheu o IPCA co-
mo 1.ª opção. 

A estudante, que no 
futuro se quer dedicar à 
ilustração e desenho de 
personagens, entrou no 
IPCA com a média mais 
alta deste ano (17,81) e es-
colheu o curso de Design 
Gráfico para a sua área de 
formação. 

«Estou muito feliz por 
ter entrado no IPCA e ain-
da por cima ter entrado 
com a nota mais alta, não 

desenho, e espera que o 
«futuro reserve um lugar 
na ilustração de preferên-
cia em Portugal, perto da 
família que tanto prezo».

Mariana deixa ainda 
uma mensagem aos estu-
dantes do IPCA: «O mais 
importante é estar con-
fortável com o que se es-
tá a estudar. Gostando da 
área que estamos pode-
mos encarar os estudos 
como uma prática e pre-
paração para o que vamos 
fazer na vida».

Seguindo-se ao curso 
de Design Gráfico as mé-
dias mais altas registaram-
-se em Design Industrial 

Mariana Roda entrou com a média mais alta deste ano no IPCA (17,81)

estava nada a contar», re-
fere. A estudante vinda do 
Agrupamento de Esco-
las de Monserrate adian-
ta que os bons resultados 
se devem ao facto de dar 
o seu «melhor e quando se 
tem foco no que se quer 
consegue-se alcançar os 
objetivos». 

Foi através da irmã que 
Mariana conheceu o IPCA 
que lhe agradou de ime-
diato, não só por ser uma 
instituição reconhecida a 
nível de Design, mas tam-
bém por ser perto. 

A vianense segue as pi-
sadas do pai e da irmã, 
também eles da área do 

(17,76) e em Engenharia 
de Sistemas Informáti-
cos (17,49).

A nível de candidatu-
ras, Gestão de Empre-
sas é o curso onde con-
correm mais candidatos 
em 1ª opção, seguindo-
-se Design Gráfico, Ges-
tão de Atividades Turísti-
cas e Solicitadoria;

A Escola Superior de 
Design e a Escola Supe-
rior de Hotelaria e Turis-
mo têm taxas de ocupa-
ção de vagas superiores a 
100%, seguindo-se a Esco-
la Superior de Gestão com 
99% e a Escola Superior de 
Tecnologia com 78%.


