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BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira | 

É no ‘campus online’ e durante
três dias da próxima semana que
o Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave vai divulgar a sua
oferta formativa ao ensino se-
cundário. O evento, que tradi-
cionalmente leva milhares de
alunos a visitar o instituto para
conhecer melhor os cursos supe-
riores que ministra, vai realizar-
se apenas na Internet, entre os
dias 22 a 26, devido à prevenção
da Covid-19. 

Maria José Fernandes, presi-
dente do IPCA, refere que o ob-
jectivo desta edição do Open IP-
CA Online é “apresentar a oferta
formativa da nossa instituição e
facilitar, desta forma, o esclare-
cimento de dúvidas aos estudan-
tes que pretendam ingressar no
Ensino Superior”.

A responsável sublinha que o
evento Open IPCA Online pre-
tende também o esclarecimento

de todas as dúvidas e por isso as
escolas e suas direcções e pro-
fessores vão estar em contacto
directo com os alunos do ensino
secundário, embora pela Inter-
net. “Queremos garantir a inte-
racção com docentes, profissio-
nais e estudantes de todas as
áreas do instituto, oferecendo a
informação que neste momento

procuram, como os apoios so-
ciais, programas de mobilidade,
processo de candidatura e as saí-
das profissionais dos cursos”.

Esta é já 6.ª edição do Open IP-
CA que pretende proporcionar
aos estudantes do secundário,
professores e encarregados de
educação toda a informação ne-
cessária relativa à oferta forma-

tiva, vida académica e apoios
disponibilizados no instituto po-
litécnico.

Estão agendadas várias sessões
na plataforma ‘Zoom’ e cada
uma das salas online será dire-
cionada para as diferentes áreas
de especialização: Gestão, Tec-
nologia, Design e Hotelaria e
Turismo. 

Open IPCA vive-se online durante três dias
OS MILHARES de alunos do ensino secundário que tradicionalmente visitam o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave nesta
época, vão fazê-lo de novo, mas apenas pela Internet. O Open IPCA Online decorre entre os próximos dias 22 e 26, via ‘Zoom’.

DR

Estudantes do secundário conhecem oferta formativa do IPCA pela Internet

Há várias sessões
informativas que vão ser
realizadas para cada área
de formação via
plataforma ‘Zoom’: 
22 Junho (18 horas)
– Escola Superior de
Gestão
22 Junho (19 horas)
– Escola Superior de
Hotelaria e Turismo
25 Junho (18 horas)
– Escola Técnica Superior
Profissional
26 Junho (18 horas)
– Escola Superior de
Design
26 Junho (19 horas)
– Escola Superior de
Tecnologia
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“Perplexo” com dissonância
na abertura de fronteiras
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BARCELOS
Open Day do IPCA

vive-se online
durante três dias 
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