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Mais de 100 estudan-
tes realizaram prova
de avaliação de co-
nhecimentos no IPCA
Esta Segunda-Feira, dia
19 de Julho, mais de 100
estudantes do ensino se-
cundário das vias profis-
sionais realizaram no
IPCA a prova de avaliação
de conhecimentos neces-
sária para o ingresso no
ciclo de estudos da licen-
ciatura.
Foram mais de 850 os
candidatos que apresen-
taram a sua candidatura

para fazerem a Prova nos
Politécnicos da Rede Nor-
te. A prova organizada
por uma comissão com-
posta por professores do
ensino profissional con-
tém duas partes: um
módulo de Português e
um módulo específico de
uma destas matérias: Bi-
ologia, Economia, Histó-
ria da Cultura e das Ar-
tes, Matemática ou Psico-
logia, e tem duração de
120 minutos com tole-
rância de 30 minutos.
O IPCA integra a REDE
NORTE, juntamente com
os Politécnicos de Bra-
gança, do Porto, de Via-

na do Castelo e a Univer-
sidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, na organi-
zação e articulação a ní-
vel regional da prova de
avaliação de conheci-
mentos e competências.
Os candidatos que reali-
zem a prova na REDE
NORTE e obtenham pro-
vação (no mínimo 10 va-
lores) podem apresentar
a candidatura a um cur-
so de licenciatura de
qualquer uma das cinco
instituições que constitu-
em a REDE NORTE da As-
sociação de Politécnicos
do Norte (APNOR).
O IPCA abriu 58 vagas

para os seus cursos de li-
cenciatura e a apresenta-
ção de candidatura aos
cursos de licenciatura
para o ano letivo 2021/
2022 será realizada pelos
candidatos no portal da
DGE sem prazo a definir.
Através deste concurso
especial pretende-se au-
mentar o número de es-
tudantes no ensino supe-
rior e, dessa forma, a
qualificação dos portu-
gueses, sendo um dos
objetivos do contrato as-
sinado entre o Governo e
as instituições de ensino
superior públicas.
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