
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 30,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 95116612 28-09-2021

IPCA preencheu 90% das vagas na 1.ª fase
do Concurso Nacional de Acesso

O 
Instituto Politécni-
co do Cávado e do 
Ave (IPCA) conse-
guiu preencher qua-

se 90 por cento das vagas 
disponíveis para os cursos 
de licenciatura na 1.ª fa-
se do Concurso Nacional 
de Acesso (CNA) ao Ensi-
no Superior. Dos 22 cur-
sos de licenciatura que a 
instituição de ensino su-
perior oferece, 15 cursos 
viram a totalidade das 
suas  vagas preenchida, 
colocando o IPCA no ter-
ceiro lugar nacional entre 
as instituições politécni-
cas, logo atrás de Lisboa 
e do Porto. 

O IPCA abriu para o 
ano letivo 2021/22 um 
total de 709 vagas, ten-
do sido colocados 631 
candidatos. Na totalida-
de das candidaturas do 
CNA,  617 estudantes es-
colheram o IPCA como 
primeira opção, o que 
comprova a preferência 
dos candidatos e a noto-
riedade e excelência da 
instituição. 

Num comentário a es-
tes resultados, a presiden-
te do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, Ma-
ria José Fernandes, des-
taca que eles são «fruto 
do crescimento susten-
tado do IPCA e são um 
fator adicional de moti-
vação para continuarmos 
a trabalhar no sentido da 
permanente melhoria das 

O IPCA foi escolhido em primeira opção por 617 estudantes, o que, segundo a instituição, comprova a sua notoriedade
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condições e da qualidade 
do ensino oferecido aos 
estudantes, pois são eles, 
no fundo, os nossos gran-
des embaixadores». 

Entre os resultados da 
1.ª fase do concurso nacio-
nal de acesso e das colo-
cações dos concursos es-
peciais o IPCA receberá 
mais de 2.500 novos es-
tudantes para os cursos 
de licenciatura, de téc-
nico superior profissio-
nal e de mestrado. 

Notas de entrada 
subiram
O IPCA realça ainda um 
significativo aumento das 
notas dos estudantes co-
locados, tendo o curso de 
licenciatura em Design 
Gráfico registado a nota 
mais alta do último colo-
cado (160,7), seguindo-se 
os cursos de Gestão de 
Empresas (157,5) e de So-
licitadoria (155,8). 

Finda a 1.ª fase do CNA,  
estão agora disponíveis 

Aulas começam a 6 de outubro 
com programa de integração 

O início das aulas está marcado para o dia 6 de outu-
bro, estando a receção aos novos estudantes marcadas 
para os dias 6, 7 e 8 de outubro, com um programa de 
integração na instituição e na região – Welcome IPCA. 

O dia 6 ficará marcado pelas apresentações de aco-
lhimento institucionais, presidida pela presidente 
do IPCA, Maria José Fernandes, pelo presidente da 
AAIPCA, João Pereira, pela diretora dos Serviços de 
Ação Social, Sofia Coelho e pela provedora do Estu-
dantes, Irene Portela. 

Já o dia 7 será dedicado à mostra de cursos do IP-

CA, onde os novos estudantes podem ter contacto 
com estudantes dos 15 cursos de licenciatura do IP-
CA, e ficar a conhecer alguns dos projetos que o IP-
CA tem ao dispor da comunidade académica. 

Da parte da tarde, os colocados têm a possibilida-
de de fazer um peddy-paper pela cidade de Barcelos. 

No final do dia, tempo ainda para um Arraial on-
de o convívio e a partilha são as palavras de ordem. 

O programa de acolhimento 2021/22, organiza-
do pelo IPCA e pela Associação Académica do IPCA 
(AAIPCA), termina no dia 8 de outubro com um Talk 
Show onde está prevista a abordagem de temas ne-
cessários para o início de uma nova caminhada dos 
novos estudantes. 

Foi preenchida a totalidade das vagas de 15 cursos do ipca

para a 2.ª fase 83 vagas às 
quais se podem candida-
tar os candidatos à 1.ª fase 
não colocados, bem como 
os que foram colocados, 
mas pretendam concorrer 
de novo (sendo anulada a 
respetiva matrícula e ins-
crição da 1.ª fase). Podem 

ainda concorrer os can-
didatos que foram colo-
cados e não procederam 
à matrícula e inscrição e 
todos os que não concor-
reram à 1ª fase e reúnam 
as condições necessárias 
de candidatura. 

A nível nacional foram 
colocados na 1.ª fase do 
CNA em Portugal 49 452 
novos estudantes que in-
gressam no ensino supe-
rior público no ano leti-
vo de 2021/22. 

Matrículas

Este ano, as matrículas 
dos novos estudantes do 
IPCA, voltam a realizar-
se exclusivamente em 
formato online, entre os 
dias 27 de setembro e 1 de 
outubro. 
Os novos estudantes 
colocados no concurso 
nacional de acesso para 
frequência dos cursos de 
licenciatura no IPCA para 
o ano letivo 2021/22 têm 
um tutorial detalhado 
na página da divisão 
académica do IPCA 
onde lhes é explicado o 
processo de matrícula 
passo a passo. 
Está também disponível 
uma linha de 
atendimento telefónica 
de apoio às matrículas 
a funcionar das 9h30 
às 17h30 (253 802 198) e 
um contacto de e-mail: 
matriculas2021@ipca.pt.  
Para apoiar os novos 
alunos nesta etapa tão 
importante da sua vida 
académica a instituição 
disponibiliza ainda uma 
equipa de apoio composta 
por estudantes do 2.º e 
3.º ano para os receber, 
apoiar e esclarecer 
dúvidas no processo de 
integração e adaptação 
ao Ensino Superior. O 
programa de Mentoria 
integra os estudantes a 
nível académico, pessoal 
e social. 
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Foram colocados 
631 candidatos.


