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Politécnico

2005/2006

Novos cursos no IPCB

O Instituto Politécnico de Castelo Branco vai apresentar cinco novos cursos para
aprovação, que poderão entrar em funcionamento já no próximo ano lectivo. As
licenciaturas em questão serão implementadas nas escolas superiores Agrária, de
Educação, Artes Aplicadas, Tecnologia e de Turismo.

 
Para já a certeza é a proposta do curso de música electrónica, como variante da
licenciatura em Música, a funcionar na Esart. “Nas outras escolas ainda estão a ser
tomadas as decisões finais”, justifica o presidente do Politécnico.

 
De acordo com Valter Lemos outra dúvida reside no curso de Direcção de Hotelaria, que
será ministrado na Escola Superior de Turismo. “Vamos apresentar esse curso com o
pressuposto que a Escola será criada pelo Governo, tal como nos foi prometido”. Desse
modo a Superior de Turismo do Fundão arrancará com aquela licenciatura, num total de
30 vagas.

 
ESPECIALIZAÇÃO. Entretanto, num outro nível, o Instituto Politécnico de Castelo Branco
tem abertas as candidaturas até 31 de Janeiro para mais dois cursos, um de
Especialização em Gestão de Informação/Centro de Recursos Educativos e outro de Pós –
graduação em Ciências de Informação/Bibliotecas, cujas aulas terão início no final do mês
de Fevereiro.

 
Ao curso de Especialização em Gestão de Informação/Centro de Recursos Educativos,
podem apresentar candidatura, os professores de qualquer nível de ensino,
nomeadamente “aqueles que à data de admissão sejam Educadores de Infância,
Professores do Ensino Básico ou Professores do Ensino Secundário, profissionalizados e
com pelo menos 5 anos de serviço docente”. Já ao curso de Pós – graduação em Ciências
de Informação/Bibliotecas podem apresentar candidatura, todos os detentores do grau de
Licenciado ou equivalente.

 
Ambos os cursos têm 25 vagas e irão funcionar na Escola Superior de Educação de
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Castelo Branco, em regime presencial, sextas – feiras das 14 às 20 horas e sábados das 9
às 13 horas. 

 


