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ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

BARCELOS • BRAGA • GUIMARÃES • FAMALICÂO 
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PÓS-GRADUAÇÕES  I 

1 

MESTRADOS 

10  razões para 
estudar no IPCA 

Campus e vida 
académica 
No IPCA vais encontrar um campus 
verde. seguro e responsável. aberto 
á comunidade, o que propicia uma 
vivência académica saudável 
sempre em contacto com a natureza. 

#2 
Proximidade 
Os estudantes têm o privilégio de 
contactar diariamente com um 
corpo docente jovem, especializado 
e altamente qualificado, num 
ambiente caracterizado pela 
proximidade e informalidade. o que 
promove o sucesso na aprendizagem 
e aquisição de competências. 

Oferta formativa 
A diversidade da oferta formativa 
permite aos estudantes frequentar 
um curso conferente de grau. seja um 
curso de licenciatura ou de mestrado. 
um curso conferente de diploma 
técnico superior profissional, ou 
ainda realizar cursos não conferentes 
de grau como pós-graduações e 
cursos breves ou de especialização. 
podendo ainda optar por estudar em 
regime diurno. pós-laboral ou ensino 
a distãncia. 

#5 
Internacionalização 
As experiências internacionais são 
fortemente cultivadas e estimuladas 
na comunidade académica. seja 
através da participação no programa 
ERASMUS*. da realização de estágios 
internacionais. da aprendizagem de 
línguas. da convivência com 
estudantes de outras culturas. ou 
mesmo através da envolvência em 
atividades e eventos multiculturais. 

#6 
Empregabilidade 
A elevada empregabilidade é 
resultado de uma forte aposta na 
formação orientada para as 
exigências do mercado de trabalho, 
nacional e internacional, com o 
objetivo de garantir a rápida 
colocação dos seus diplomados na 
vida ativa. 

Apoios sociais 
Podes candidatar-te a uma bolsa de 
estudo que. no mínimo. suporta o 
valor da propina. Para os estudantes 
que não podem beneficiar de bolsa 
de estudo e que revelam uma 
situação económica desfavorecida. 
estes poderão beneficiar do apoio do 
Fundo de Emergência para suportar 
despesas com a alimentação. 
transporte, material escolar e 
alojamento. 

#9 
Ligação à 
comunidade 
A presença e envolvimento do IPCA 
com a comunidade externa é hoje 
uma marca de referência na região, 
no país e na europa. o que potencia 
um conjunto de oportunidades à sua 
comunidade discente. 
nomeadamente o contacto com o 
meio empresarial, cultural e 
científico. 

Localização 
A sua localização em Barcelos. num 
espaço verde na envolvente do 
coração da cidade, a uma distãncia 
média de 30 minutos de 3 grandes 
cidades do Norte (Porto. Braga e 
Guimarães), constitui mais uma 
importante razão para que escolhas 
o IPCA para estudar. 
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Investigação 
A prática de investigação aplicada e 
orientada para a resolução de casos e 
problemas concretos, envolvendo os 
estudantes nos projetos 
desenvolvidos. potencia a autonomia. 
autoconfiança. realização pessoal e 
aquisição de competências 
transversais e multidisciplinares. 

Instalações 
A modernidade, conforto e limpeza 
das instalações convida a uma 
passagem pelos edifícios e 
laboratórios equipados com 
tecnologia de ponta. aptos a 
assegurar uma formação de 
qualidade, garantindo um ambiente 
pedagógico adequado ao contexto 
dos dias de hoje. 
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