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IPCA abre mais  de 1000 vagas 
em cursos de licenciatura

S
ão mais de 1000 va-

gas para ingressar 

em cursos de licen-

ciatura que o Institu-

to Politécnico do Cávado 

e do Ave (IPCA) disponi-

biliza para o ano letivo 

de 2020-2021, anunciou 

o establelecimento de en-

sino superior.

As vagas distribuem-se 

por 14 cursos de licencia-

tura, das quatro escolas.  A 

Escola Superior de Gestão 

oferece vagas nos cursos 

de Contabilidade (regime 

laboral e pós-laboral); Fi-

nanças; Fiscalidade (regi-

me laboral e pós-laboral); 

Gestão de Empresas (re-

gime laboral e pós-labo-

ral); Gestão Pública (regi-

me laboral e pós-laboral); 

Solicitadoria (regime la-

boral e pós-laboral).  A 

Escola Superior de Tec-

nologia abre vagas para 

os cursos de Engenharia 

Eletrotécnica e de Com-

putadores; Engenharia 

em Desenvolvimento de 

Jogos Digitais; Engenha-

ria e Gestão Industrial; 

Engenharia Informáti-

ca Médica e Engenharia 

de Sistemas Informáticos 

(regime laboral e pós-la-

boral). A Escola Superior 

de Design oferece vagas 

nos cursos de Design In-

dustrial e Design Gráfico 

(em regime laboral e pós-

-laboral). A Escola Supe-

rior de Hotelaria e Turis-

mo apresenta vagas para 

o curso de Gestão de Ati-

vidades Turísticas (regi-

me laboral e pós-laboral).

Paralelamente ao con-

curso nacional de acesso 

promovido pela Direção 

Geral de Ensino Superior, 

o IPCA tem vagas no âm-

bito dos concursos espe-

ciais, destinados aos titu-

lares de provas M23, de 

cursos das vias profissio-

nalizantes, de cursos Téc-

nicos Superiores Profis-

sionais e de outros cursos 

superiores, às quais se jun-

tam ainda as vagas para 

os regimes de mudança 

de par instituição/curso. 

 Segundo um comuni-

cado do estabelecimento 

de ensino, «com esta ofer-

ta alargada e diferenciada 

o IPCA pretende demo-

cratizar o acesso ao en-

sino superior através da 

promoção de concursos 

diversos para um públi-

ano letivo de 2020-2021

IPCA disponibiliza mais de  mil vagas para candidatos ao ensino superior

D
R

co heterogéneo, em prol 

da missão social que de-

fine a instituição». 

Para apoiar os candida-

tos, o  Gabinete de Aces-

so ao Ensino Superior do 

Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave (GAES/ 

IPCA), que integra a rede 

de Gabinetes de Acesso 

coordenados pela Direção 

Geral do Ensino Superior 

(DGES), está em funcio-

namento até 21 de agosto. 

No seguimento das 

orientações dadas pela 

DGES, o atendimento 

presencial será efetuado 

por marcação prévia. As 

marcações podem ser efe-

tuadas pelo endereço ga-

bineteacesso@ipca.pt ou 

pelo telefone 253 802 509. 

O GAES/IPCA funcio-

nará na Escola Superior 

de Tecnologia do IPCA, 

em Barcelos, de segun-

da a sexta-feira, das 9h30 

às 12h00. 

Toda a informação so-

bre os cursos, vagas e can-

didaturas está disponível 

na página do IPCA em 

www.ipca.pt. 


