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A presidente do Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave (IP-
CA) aprovou o Regulamento
Académico da instituição, após
um período de vários meses de
elaboração, análise e discussão.
O documento já foi publicado
em Diário da República.

Unificar e sistematizar a infor-
mação de natureza académica,
bem como a clarificação de con-
ceitos e dos direitos e deveres de
todos os intervenientes nos pro-
cessos de gestão académica, in-
cluindo os estudantes e docentes

é o objectivo da constituição do
Regulamento Académico. A dis-
persão e diversificado da legisla-
ção e regulamentação existente
na área de natureza académica,
bem como a sua constante evo-
lução e alteração por força da di-
nâmica dos sistemas de ensino
superior nacional e internacio-
nal, tem vindo a constituir um
entrave na relação entre os servi-
ços e unidades pedagógicas, por
um lado, e os estudantes, por ou-
tro. A unificação e sistematiza-
ção da informação num único
documento, bem como a clarifi-
cação de conceitos e dos direitos
e deveres de todos os interve-

nientes nos processos de gestão
académica constituem necessi-
dades identificadas desde há al-
gum tempo e às quais este regu-
lamento pretende responder.  

Para dar resposta a esta neces-
sidade foi criada uma comissão
de trabalho para a elaboração  do
documento que actualiza normas
e regras existentes, introdução
também novas, eliminando de
regulamentos internos, dando
origem a um documento único e
integrado.

O regulamento ficará disponí-
vel online em formato de pes-
quisa e navegação por temas, fa-
cilitando a sua consulta.

IPCA aprova Regulamento
Académico já online
UNIFICAÇÃO e sistematização da informação num único documento 
é um dos objectivos do documento já publicado em Diário da República.


