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Candidaturas aos cursos de Mestrado no I PCA 
CANDIDATURAS podem ser apresentadas até 7 de Julho 

Meia %Ma ~MI ano 

  

Á semelhança do que 
acontece nos cursos de 
Licenciatura, o IPCA di sponi-
biliza ta mbém Bolsas de Es-
tudo e Apoio na frequência 
dos cursos de Mestrados.As 
candidaturas são realizadas 
online no portal académico 
do IPCA (www.siga.ipca.pt/ 
cssret). 

De 8 a 20 de Abril deccr-
remas inscrições nas provas 
especialmente destinadas a 
avaliar a capacidade para a 
frequència de cursos supe-
riores do IPCA. Estas provas 
destinam-se a candidatos 
que tenham completado 
23 anos até ao dia 31 de 
Dezembro de 2018. que 

pretendam ingressar num 
curso de Licenciatura ou 
num Curso Técnico Su-
perior Profissional (CTeSP). 
Por outro lado, os titulares 
de CTeSP que pretendam 
ingressar numa Licencia-
tura do IPCA (para o qual 
o seu curso TeSP não 
permite o acesso directo 

sem prova), podem tambem 
apresentara sua candidatu-
ra no mesmo periodo. 

As inscrições são efec-
tuadas online no porta Laca-
demico do IPCA (wwwsiga. 
ipca.pt/cssnet). devendo 
ser consultado. previamen-
te, o Edital do concurso em 
www.ipca.pt. 
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> 0 instituto Politecnico do Cavado e do Ave (I PCA) tem 
a decorrer, até ao dia 7 de Jutho.as candidaturas da ta fase 
de acessoa os seus cursos de mestrado. Nesta primeira fase 
estão abertas 370 vagas distribuidas pelas quatro Escolas 
do IPCA. 

A Escola Superior de Design abriu 60 vagas distribuidas 
pelos três cursos de mestrado actualmente em funciona-
mento: Designe Desenvolvimento de Produto, Ilustração e 
Animação e Design Digital 

A Escola Superior de Gestão disponibiliza 175 vagas 
distribuidas pelos mestrados de Fiscalidade. Solicitadoria, 
Auditoria e Gestão Autárquica. 

A Escola Superior de Tecnologia abriu110 vagas resta ta 
fase nos mestrados de Engenharia Informática, Engenharia 
Electrónica e de Computadores, Engenharia em Desenvol-
vimento de Jogos Digitais e Sistemas Integrados de Gestão 
QAS (Qualidade, Ambiente e Segurança). 

A mais recente unidade orgânica do IPCA, a Escota Su-
perior de Hotelaria e Turismo abriu 25 vagas no mestrado 
de Gestão do Turismo. 

A informação relativamente aos prazos a cumprir, as 
vagas disponiveis para acesso a cada um dos cursos de 
mestrado, bem como a documentação necessária para a 
instrução da candidatura deve ser consultada no edital de 
abertura do concurso. disponibilizado no site da instituição 
em www.ipca.pt. 


