
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 30,80 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 95266273 07-10-2021

,0" 
, 

• t. 

A sessão de boas-vindas, em Barcelos, contou com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

O IPCA recebe este ano 
letivo mais de mil 
novos estudantes 
de licenciatura. 

      

     

As receções aos alunos 
dos poios de Braga, Famalicão 
e Guimarães acontecem 
às 09h30, 11h30 e 14h30, 
respetivamente. 
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A INSTITUIÇÃO CONTA ATUALMENTE COM MAIS DE SEIS MIL ESTUDANTES 

Presidente do IPCA apela aos novos alunos 
para que se envolvam na comunidade 
C) RITA CUNHA 

f --"‘ s novos alunos do 
Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave 
(IPCA) foram convi-

dados, pela presidente da 
instituição, a envolverem-
-se na comunidade, para 
além do esperado empe-
nho nos cursos nos quais 
ingressam. 

«O futuro constrói-se 
com o trabalho que co-
meça aqui, com muito 
envolvimento — não só 
no curso mas em toda a 
atividade académica —, 
muito espírito de sacrifí-
cio, muita dedicação, mui-
ta "transpiração», como 
é comum ouvirem. Se-
jam curiosos, persisten-
tes e tolerantes. Ser estu-
dante do Ensino Superior 
também é isto», disse Ma-
ria José Fernandes, lem-
brando, contudo, que «um 
percurso académico não 
se faz só da experiência 
na sala de aulas», mas de 
«vivências e do envolvi-
mento na comunidade». 

Por isso, apelou «a que  

cultura, frequentem os 
cursos livres de línguas e 
de outras áreas transver-
sais que serão oferecidos 
no IPCA, e aproveitem to-
das as oportunidades que 
forem surgindo no cami-
nho e que farão de vós 
profissionais diferentes 
no final do vosso curso». 

A responsável falava 
ontem na 5.' edição do 
programa "Welcome IP-
CA', que este ano fica mar-
cado pelo regresso às au-
las presenciais. «A vossa 
história no IPCA come-
ça hoje e, com ela, ini-
cia-se uma nova e impor-
tante etapa da vossa vida 
e da vossa afirmação co-
mo pessoas e cidadãos 
do mundo. Aproveitem-
-na», referiu, salientan-
do as «novas amizades 
que vos acompanharão 
ao longo da vida», bem  

como todo um percurso 
de aprendizagem, desen-
volvimento e criação de 
conhecimento. 

Falando em concreto 
do IPCA, Maria José Fer-
nandes salientou que se 
trata, hoje, de «uma ins-
tituição aberta ao mun-
do» que «nos coloca num 
patamar privilegiado e de 
maior responsabilização 
no âmbito da moderni-

 

O futuro 
constrói-se 
com o trabalho 
que começa 
aqui, com muito 
envolvimento, 
muito espirito 
de sacrifício e 
muita dedicação. 

nação e internacionaliza-
ção do Ensino Superior». 

Desta forma, vincou, 
«terão oportunidade de 
trabalhar e estudar em ou-
tras instituições de ensino 
superior, terem experiên-
cias únicas de crescimen-
to não só académico co-
mo pessoal». 

A presidente referiu-
-se ainda ao IPCA como 
«um espaço de pluralida-
de e multiculturalidade, 
inclusivo e respeitador 
da diferença, contribuin-
do fortemente para a for-
mação de uma sociedade 
mais justa e sustentável». E 
porque «temos consciên-
cia de que a integração 
no ensino superior nem 
sempre é fácil», destacou 
o programa de mentoria 
InIPCA, que visa facilitar 
a integração. 

Maria José Fernandes  

aproveitou o momento 
para apelar ao «bom de-
sempenho» dos novos 
estudantes: «é vossa mas 
também nossa a respon-
sabilidade por levarem a 
bom porto este projeto; 
e não apenas porque é a 
concretização do vosso 
projeto pessoal mas es-
sencialmente porque é 
o vosso contributo para 
uma sociedade mais ri-
ca no conhecimento e na 
ciência, mais justa e mais 
igualitária», frisou. 

Salientando que «vive-
mos melhor e somos mais 
felizes se tivermos ensi-
no superior» e que «uma 
sociedade com mais co-
nhecimento é mais equili-
brada», a responsável de-
fendeu «três pilares»: o 
primeiro, que o conheci-
mento e a aplicação técni-
ca vão dotar os estudan-
tes de competências para 
que sejam profissionais 
de excelência; o segun-
do, que no final do cur-
so os alunos serão mais 
autónomos, adquirindo 
competências transver-
sais que os tornarão mais 
completos e com uma vi-
são do mundo mais glo-
bal; e o terceiro, em que 
serão reforçados os valo-
res da ética, da tolerãncia 
e do respeito. 

Este ano letivo, o IP-
CA recebe mais de mil 
novos estudantes de li-
cenciatura, a maioria do 
distrito de Braga mas tam-
bém de outros pontos do 
país e das ilhas. Para além 
destes, recebe ainda mais 
de 1200 novos alunos de 
cursos técnicos superio-
res, para além de mais de 
140 estudantes de outros 
países. 

participem nos grupos 
académicos que aqui exis-
tem, na associação acadé-
mica, procurem ter uma 
experiência internacional 
para conhecerem outro 
país, outra língua, outra 
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