
 

Seminário de Marketing terá lugar 
brevemente na ESCE - IPVC 
 
A Escola Superior de Ciências 
Empresariais do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo [ESCE – IPVC], sita 
em Valença, vai realizar um Seminário 
de Marketing, agendado para 05 de 
Abril de 2006, subordinado ao tema 
"Os Caminhos do Marketing".  

  (ver mais)

  

Reunião do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos em Viana do Castelo 
 
O Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, órgão constituído pelo Colégio dos Presidentes 
destas instituições de ensino superior, vai reunir-se em plenário na próxima quinta-feira, dia 9, pelas 
10 horas, na Presidência e Serviços Centrais do IPVC. Esta reunião acontece num momento crucial do 
Ensino Superior, que atravessa profundas reestruturações resultantes, não só da implementação do 
Processo de Bolonha, como da próxima entrada em vigor de todo um novo quadro legislativo que se 
encontra em fase final de preparação, o qual irá alterar desde a autonomia das instituições, aos graus 
de ensino superior e da sua atribuição, à designação dos cursos, às condições de acesso, à abertura a 
novos públicos, especialmente, público adulto, etc. 
 
Estarão ainda presentes nesta reunião todos os Presidentes dos Institutos Politécnicos que terminaram o 
seu mandato durante o ano de 2005, incluindo o Prof. Lima de Carvalho.  
 
Os trabalhos serão coordenados pelo Prof. Rui Teixeira, Presidente do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo.  

 

IV Jornadas de Computação Gráfica 
e Multimédia

O Curso Superior de Engenharia da Computação 
Gráfica e Multimédia, da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do IPVC, promove, nos dias 21 
e 22 de Fevereiro, as Jornadas de Computação 
Gráfica e Multimédia, com o intuito de dar a 
conhecer à comunidade estudantil os diferentes 
grupos de Investigação, algumas Empresas e 
soluções tecnológicas da área da Computação 
Gráfica e Multimédia, assim como promover o 
debate de temas de grande actualidade e ainda a 
aproximação do meio académico com o meio 
empresarial circundante.      (ver mais) 

 
IPVC e J. Canão assinam Protocolo no 
âmbito das TIC  

Foi no passado dia 13 de Janeiro que o 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
[IPVC] e a Empresa J. Canão firmaram um 
Protocolo de Cooperação no âmbito da 
"Investigação e Inovação, Transferência de 
Tecnologia e Formação, prioritariamente nas 
áreas da Tecnologia da Informação".  
(ver mais)

 

2ª Semana das Artes. Educação e Sociedade: Espaços de Actuação Artística 
 
Decorre entre 3 a 11 de Março, na Escolas Superior de Educação do IPVC, a 2ª Semana 

das Artes, intitulada Educação e Sociedade: Espaços de Actuação Artística. A 
finalidade desta iniciativa é juntar educadores de todas as áreas disciplinares e 

artistas, de várias nacionalidades, para reflectirem de forma interdisciplinar acerca 
da educação artística. Identificar-se-ão teorias e práticas relacionadas com a criação 

e comunicação de ideias. A Semana das Artes irá explorar recursos muito ricos em 
termos culturais e artísticos utilizados por educadores de países Africanos, de 

Portugal, Brasil, Inglaterra, Turquia, Grécia e incluirá obras de arte, investigações e 
exemplos de projectos de alunos de diferentes níveis etários de todos esses 

contextos.  
(ver mais)

 
 

 

http://portal.ipvc.pt/pls/portal/url/page/pagina_esce/Conferencia_Marketing_Texto
http://www.estg.ipvc.pt/%7Ejcgm/
http://portal.ipvc.pt/pls/portal/url/page/ipvc_portal/PROTOCOLO_JCANAO_TIC_TEXTO
http://portal.ipvc.pt/pls/portal/url/page/ipvc_portal/semana_artes

