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Nas 28 licenciaturas

IPCB abre mais vagas
O Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB) já tem definido o
número de vagas para os cursos de
licenciatura que vai disponibilizar
aos candidatos ao ensino superior.
No
total
são
1010
lugares
distribuídos pelas 28 licenciaturas
que são ministradas nas suas seis
escolas.
A instituição diz que o aumento de
vagas disponíveis "faz-se sentir,
fundamentalmente, no âmbito das
formações
em
competências
digitais, onde são disponibilizadas
80 vagas para a licenciatura em Engenharia Informática e 40 vagas para a licenciatura em Tecnologias da
Informação e Multimédia".
Em nota enviada ao Ensino Magazine, o Politécnico esclarece que este "aumento vai ao encontro da
proposta do governo de as instituições localizadas em regiões com menos população poderem aumentar
as vagas nestas áreas até 5%".
Para além dos cursos de licenciatura, o IPCB tem também disponíveis 460 vagas para os Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP's).
Destas 40 são destinadas aos CTEsP's em Comunicações Móveis e em Tecnologias e Programação de
Sistemas de Informação que, numa parceria entre o IPCB e a Câmara Municipal do Fundão, a
multinacional Altran e a Escola Profissional do Fundão, vão funcionar no Fundão.
Os estágios curriculares destes cursos serão realizados na multinacional Altran.
No total o IPCB apresenta 20 CTEsP's, distribuídos pela Escolas Superiores Agrária, Artes, Educação,
Gestão e Tecnologia. As candidaturas a estes cursos encontram-se abertas até dia 2 de setembro.
Ao nível dos mestrados e das pós-graduações, o IPCB apresenta várias ofertas nas suas seis escolas,
estando as candidaturas abertas até ao dia 4 do mesmo mês.
A instituição esclarece, contudo, que para as pós-graduações em regime de ensino a distancia, as
candidaturas estão abertas até dia 8 de setembro.
Todos os processos de candidatura são feitos online no site da instituição.
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Mais vistas

1 Os incêndios no Norte de Portugal e
Galiza
2 Minho espera 3000 novos alunos
3 UMinho forma docentes angolanos
4 Cursos reconhecidos
internacionalmente
5 Docente com distinção internacional
6 Docentes em ação COST
7 Coimbra cria programa
8 Alunos estudam no EUA
9 IADE expõe jogos
10 Europeia inova no Turismo
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