
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 23,99 x 15,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76682194 10-09-2018

Barcelos

BARCELOS
| Redacção | 

“Estes excelentes resultados são
o indicador mais claro do reco-
nhecimento do Politécnico do
Cávado e do Ave e da qualidade
da sua oferta formativa na região
e no país”, afirma a presidente
do instituto, numa primeira reac-
ção aos resultados relativos à co-
locação dos candidatos na 1.ª fa-
se do Concurso Nacional de
Acesso. Este ano 640 candidatos
escolheram o IPCA como 1.ª op-
ção.

Maria José Fernandes mostra-
-se “satisfeita” com os resulta-
dos do acesso aos cursos de
licenciatura do Politécnico do

Cávado e do Ave pelos concur-
so nacional, no ano lectivo
2018/2019.

Ciente da importância de apos-
tar na captação de melhores es-
tudantes, a presidente do IPCA
sublinha que a “quantidade vale
menos se não for acompanhada
pela qualidade. Registo, por is-
so, com muito agrado o aumento
verificado nas notas de acesso
aos cursos do IPCA bem como
no número de candidatos que es-
colheu o IPCA em 1.ª opção”. 

Face aos excelentes resultados
desta 1.ª fase do CNA, e a exem-
plo do sucedido nos últimos
anos, está praticamente assegu-
rada a ocupação da totalidade
das vagas em todos os cursos de

licenciatura do IPCA no ano lec-
tivo 2018/2019. Naturalmente
que na segunda fase as médias
de acesso aos cursos do IPCA
tenderão ainda a subir mais con-
siderando o reduzido número de
vagas sobrantes e o aumento ve-
rificado nas notas dos exames
nacionais da 2.ª fase.

De salientar, também, o facto
de o IPCA registar na 1.ª fase de
candidaturas aos Cursos Técni-
cos Superiores Profissionais
uma taxa de ocupação de 90,3%
na instituição, ilustrando o cres-
cente sucesso dos CTeSP. Estão
já colocados 541 estudantes dis-
tribuídos pelos 21 CTeSP nas
áreas do Design, Gestão, Hotela-
ria e Turismo e da Tecnologia.

“Estes resultados indicam
qualidade do IPCA”
MARIA JOSÉ FERNANDES, presidente do IPCA, “satisfeita” com resultados
alcançados na ocupação das suas vagas no concurso de acesso ao superior.
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