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Welcome IPCA
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior na recepção aos novos alunos
O Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Manuel Heitor,
vai marcar presença na terceira
edição do ‘Welcome IPCA’, inicia-
tiva promovida pelo Instituto Po-
litécnico do Cávado e do Ave (IP-
CA), em colaboração com a
Associação Academédica, com o
intuito de acolher os novos estu-
dantes que vão frequentar aque-
la instituição.
O programa, que tem lugar de 16
a 19 de Setembro,  tem como ob-
jectivo integrar os estudantes re-
cém-chegados dos cursos de li-
cenciatura e dos cursos técnicos
superiores profissionais no seu
novo ambiente académico e dar-lhes a conhecer a cidade de Barcelos.
O programa prevê a realização de actividades de índole académica, peda-
gógica, cultural e recreativa com o objectivo de apresentar os estudantes
à instituição, potenciando-se os momentos de partilha com os seus novos
colegas e com os estudantes mais antigos, que também vão ser convida-
dos a participar, sempre numa perspectiva de integração.
O primeiro dia fica marcado pela apresentação institucional do IPCA aos
novos estudantes do curso de licenciatura que vão ser recebidos pela pre-
sidente do IPCA, Maria José Fernandes, pela Provedora do Estudante, Ire-
ne Portela, e pelo presidente da Associação Académica do IPCA, João Pe-
reira. Nesse dia, os estudantes vão ter ainda a oportunidade de passear
pela cidade de Barcelos, com paragem nos principais pontos de interesse.
Esta visita é especialmente útil para os estudantes deslocados sendo, em
muitos casos, o seu primeiro contacto com esta cidade.
No dia 18, os estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais vão
ser recebidos pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ma-
nuel Heitor, pela presidente do IPCA, Maria José Fernandes e pelo presi-
dente da Associação Académica do IPCA, João Pereira. 
Os novos estudantes que frequentam estes cursos nos Polos de Braga,
Guimarães e Famalicão irão deslocar-se ao Campus do IPCA para partici-
par nas actividades desse dia.
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