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#1
Ambiente académico
No IPCA é promovido um forte sentido de
comunidade alicerçado numa cultura de pro-
ximidade, de integração e de inclusão. A
adaptação ao ambiente académico é promo-
vida através do desenvolvimento de ativida-
des ao longo do ano letivo e pelo incentivo
ao envolvimento dos estudantes nos vários
grupos académicos e na vida da instituição.

#2
Proximidade
Os estudantes do IPCA beneficiam de uma
cultura de proximidade instituída, que se tra-
duz na facilidade de contacto com um cor-
po docente altamente qualificado e empe-
nhado em contribuir para a aprendizagem,
a aquisição de competências e para o suces-
so académico dos estudantes.

#3
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 reali-
zar cursos não conferentes de grau como
pós-graduações e cursos breves ou de espe-
cialização, podendo ainda optar por estudar
em regime diurno, pós-laboral ou ensino a
distância.

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), jovem instituição fundada
em 1996, é hoje um caso de sucesso no panorama do ensino superior em Portugal.
Todos os anos milhares de alunos escolhem o IPCA para prosseguirem os seus
estudos. E não faltam motivos para essa opção.
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Uma escolha racional

#4
Investigação
No IPCA existe a aposta na investigação apli-
cada e orientada para a prática e na produ-
ção e transferência de conhecimento para a
sociedade e para as empresas, proporcionan-
do-se um ambiente propício à inovação e à
resolução de casos e problemas concretos,
em articulação com o projeto educativo, de
forma a envolver os estudantes nos projetos
desenvolvidos e permitir a aquisição de com-
petências transversais e multidisciplinares.

#5
Internacionalização
As experiências internacionais são fortemente
cultivadas e estimuladas junto da comuni-
dade académica, seja através da participa-
ção no Programa ERASMUS+, para a reali-
zação de períodos de estudo e estágio inter-
nacionais, da aprendizagem de línguas e da
convivência com estudantes e docentes de
outras nacionalidades, promovendo um cam-
pus internacional e multicultural.

#6
Empregabilidade
A elevada empregabilidade é resultado de
uma forte aposta na formação orientada para
a aquisição de competências exigidas pelo
mercado de trabalho, nacional e internacio-
nal, com o objetivo de potenciar a coloca-
ção dos seus diplomados na vida ativa.

#7
Apoios sociais
Os estudantes podem candidatar-se a uma
bolsa de estudo e, no mínimo, receberem o
valor da propina. Os estudantes que não
podem beneficiar de bolsa de estudo e que
revelem uma situação económica desfavore-
cida, poderão ser apoiados pelo Fundo de
Emergência para suportar despesas com a
alimentação, transporte, material escolar e
alojamento.

#8
Campus
O IPCA dispõe de um Campus verde, saudá-
vel e seguro, com espaços físicos ambiental-
mente sustentáveis, adaptados ao desenvol-
vimento de atividades pedagógicas e labo-
rais, com respeito pela saúde e bem-estar da
sua comunidade. Os edifícios e laboratórios
estão devidamente equipados, com tecno-
logia de ponta, garantindo um ambiente
pedagógico que promove a inclusão e o su-
cesso académico.

#9
Ligação à Comunidade
A estreita ligação e envolvimento do IPCA
com a comunidade externa são atualmente
uma marca de referência na região, no país
e na Europa, o que potencia um conjunto
de oportunidades para a sua comunidade dis-
cente, nomeadamente uma maior interação
com o meio empresarial, cultural e científi-
co.

#10
Localização
e acessibilidades
Com sede em Barcelos, o Campus do IPCA
localiza-se na zona oeste da cidade, com fá-
cil acesso carral e pedonal ao centro urbano
e com ligação direta, através da rede de au-
toestradas, a 3 grandes cidades do Norte
(Porto, Braga e Guimarães), das quais dista
cerca de 30 minutos. O acesso destas e de
outras cidades do Norte do país é garantido
através da rede de transportes públicos (com-
boio e autocarro). Para além da sede em Bar-
celos, o IPCA tem ainda polos em Braga,
Guimarães e Famalicão.


