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IPCA Só restam nove lugares

99% das vagas ocupadas
Olga Costa
Foto: DR

O IPCA preencheu prati-
camente todas as vagas
na primeira fase do Con-
curso Nacional de Aces-
so (CNA) para o ano lec-
tivo 2020/21, batendo
recordes em relação a
anos transatos. Dos 715
lugares disponíveis, o Po-
litécnico ficou apenas
como nove vagas por
preencher, o que repre-
senta uma taxa de colo-
cação de 99%. Houve,
também, um aumento de
70 estudantes face ao
ano lectivo passado. A
elevada procura pelos
cursos do Politécnico
sediado em Barcelos é
também marcada pelo
considerável aumento no
número de candidatos,
tendo o IPCA recebido
mais de 3.810 candidatu-
ras para as 715 vagas dis-
poníveis, ou seja, mais de
cinco vezes mais de can-
didatos interessados do
que o número de vagas.
E com números tão ex-
pressivos, as médias se-
guiram-lhe o caminho,
havendo um aumento
das notas de acesso na
generalidade dos cursos
do IPCA.
De realçar, também, o
facto de ter sido preen-
chida a totalidade das
vagas disponíveis em 20
dos 22 cursos de licenci-

atura nos vários regimes
de funcionamento (regi-
mes diurno, pós-laboral e
de ensino a distância) que
o IPCA oferece no ano
letivo 2020/2021. Há
também a salientar o fac-
to de as vagas para o re-
gime pós-laboral terem
ficado já completamente
preenchidas. “Estes indi-
cadores reforçam a noto-
riedade e a marca de qua-
lidade que o Instituto Po-
litécnico do Cávado e do
Ave tem na sociedade,
bem como o seu papel na
satisfação das necessida-
des de formação superi-
or da região e do país”,
destaca o IPCA.
Apesar das contingênci-
as provocadas pelo novo
Coronavírus, o IPCA apos-

ta no regime de ensino
presencial, preferencial-
mente para os estudan-
tes do 1º ano como for-
ma de integração na vida
académica e aprendiza-
gem de novas aborda-
gens e metodologias de
ensino.
A presidente do IPCA,
Maria José Fernandes,
destaca a continuidade
numa estratégia que
aposta na qualidade e na
diferenciação da sua ofer-
ta formativa, fortemente
alinhada com as necessi-
dades do tecido empre-
sarial, e que se reflete
nestes excelentes resulta-
dos. “A mensagem que
queremos passar este
ano é de esperança de
que esta situação pandé-

mica se vai resolver; de
responsabilidade, pois
precisamos da conscien-
cialização de todos no
combate à mitigação; e
de oportunidade para
inovar e estimular a apli-
cação de novas práticas
pedagógicas”, refere a
responsável.
Recorde-se que já tinham
havido bons resultados
no tocante às colocações
nos Cursos Técnicos Su-
periores (CTeSP) do IPCA,
com uma taxa de coloca-
ção acima dos 84%. Ou
seja, das 960 vagas ofe-
recidas, o IPCA colocou
809 estudantes. Este ano,
o número de vagas tinha
aumentado devido à for-
te aposta que o IPCA fez
no regime pós-laboral.


