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Bem-Vindo ao Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo [IPVC], agora a tua 
Academia!

Neste manual, encontrarás informações úteis para conheceres 
desde já o teu Politécnico e a tua Escola Superior e saberes quais 
os principais serviços e infra-estruturas de que dispõe, criados 
especialmente para ti e dos quais poderás usufruir ao longo da tua 
vida académica na instituição.

BEM-VINDO!
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O PRESIDENTE

Caros Alunos

Agora, esta é também a vossa Academia!

Nesta nova fase das vossas vidas, é importante saberem 
que queremos e tudo fazemos para que os nossos alunos se 
distingam por serem capazes de construírem histórias de 
vida feliz, por serem cidadãos criativos, empenhados, 
profissionais de excelência e empreendedores. Sempre que 
possível,

fazemos com que o curso seja também o espaço de 
construção do seu próprio projecto de vida e de trabalho 
futuros.

Valorizamos o aluno em toda a sua plenitude: no seu 
percurso académico, tecnológico, científico, cultural e 
pessoal.

Só conseguiremos ser uma instituição de excelência se 
tivermos, também, ALUNOS DE EXCELÊNCIA.

A excelência de um aluno não é, apenas nem 
necessariamente, uma condição de partida fruto de uma 
qualquer classificação anteriormente obtida. É antes uma 
forma de ser e de estar como estudante. O aluno de 
excelência é o aluno exigente, primeiro consigo, depois com 
os outros, incluindo a instituição.

É o aluno que participa na vida da sua Escola e do seu 
Instituto e que faz dessa participação instrumento do seu 
próprio desenvolvimento global como ser humano.

É o aluno que reconhece no esforço a condição inerente ao 
seu sucesso; que desenvolve de modo responsável um 
trabalho sério e de rigor, num percurso de dádiva e de 
comprometimento com o seu próprio futuro e com o dos 
seus semelhantes. É o repto que vos deixo, meus caros 
estudantes. 

Ser ALUNO DE EXCELÊNCIA é possível!

Basta querer.

O Presidente do IPVC

Rui Teixeira
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A FEDERAÇÃO ACADÉMICA

A Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo [FA-IPVC] é o órgão representativo das cinco 
Associações de Estudantes das Escolas Superiores desta 
instituição e tem como principal objectivo salvaguardar os 
interesses de todos os alunos. 

No seu papel dinamizador desta academia, a FA-IPVC é 
responsável pela produção de importantes eventos como, a 
título de exemplos, a Semana Académica, Recepção ao 
Caloiro, entre muitos outros.

Num prisma mais cultural a FA-IPVC promove inúmeras 
actividades no seu Bar Académico [BA], um espaço de 
convívio e aproximação aos estudantes. É, pois, com 
enorme satisfação que a Federação Académica do IPVC 
saúda os novos alunos, que passam a ser parte integrante 
da nossa Academia.

Apresentamos desde já a nossa maior disponibilidade para 
vos acompanhar nesta nova etapa das vossas vidas, 
contando com a vossa postura interventiva em todos os 
assuntos da comunidade académica. 

A Federação Académica.

/
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O ALTO MINHO

Aqui encontrarás, a somar à beleza da paisagem, à 
amenidade do clima, riqueza folclórica e variedade 
artesanal, um povo amigável e comunicativo, um passado 
histórico sempre presente nos castelos, terras 
amuralhadas, palácios, casas senhoriais, cruzeiros, casas 
rústicas e pelourinhos que em qualquer canto se lhe 
deparam! 

E as nossas praias?

Viana e o Cabedelo, Praia Norte, Carreço, Afife, Praia de 
Âncora, Moledo e a Foz do Minho.

Toalhas de linho bordadas em poentes de maré cheia, com 
gosto ao iodo, sargaço, à maresia. Atlânticas... Pois não?

O sol a nascer ao meio dia rasgando cortinas de nevoeiro; os 

ventos crestados de tanto bolinar matizando desejos, 
artifícios de mar, um sabor gostoso de nas longas tardes 
esquecidas curtir histórias de namorar!

Sardinha de alvorada! As noites de Santoinho, nossas 
Festas, Feiras e a rainha das Romarias... A Senhora da 
Agonia. Animação rija... Oh! Os nossos arraiais, neste Alto 
Minho onde nasceu Portugal

Francisco Sampaio

/
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ONDE FICA?

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC] 
encontra-se inserido no Alto Minho, território em que a 
ocupação e as actividades humanas se desenvolvem numa 
tradição de valorização dos recursos naturais.

Presidência e Serviços Centrais

A Presidência e os Serviços Centrais do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo estão sedeados, actualmente, numa 
casa secular da cidade, conhecida como Palácio Rego 
Barreto, imóvel de traça setecentista, outrora residência 
senhorial, tendo recebido, desde o final do século XIX, 
sucessivos estabelecimentos escolares.

Localizada em Viana do Castelo, na Praça General Barbosa, 
ao Jardim D. Fernando, não dispensa a tua visita, pelo seu 
interesse arquitectónico e valor patrimonial.

O IPVC dispõe de cinco Escolas Superiores, e da extensão de 
um pólo, distribuídas por quatro concelhos do Alto Minho:

[ESE-IPVC] Escola Superior de Educação - Viana do Castelo

[ESA-IPVC] Escola Superior Agrária - Ponte de Lima

[ESTG-IPVC] Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Viana 
do Castelo

[ESCE-IPVC] Escola Superior de Ciências Empresariais - 
Valença

[ESS-IPVC] Escola Superior de Saúde - Viana do Castelo

Extensão da Escola Superior de Educação - Melgaço

Comemoração Institucional

O dia do Instituto é celebrado anualmente no dia 15 de 
Maio. Na Aula Magna do Auditório Prof. Lima de Carvalho, 
nos Serviços Centrais do IPVC, realiza-se a sessão solene de 
entrega de cartas de curso, precedida por uma “Lição de 
Sapiência” proferida por um convidado de reconhecido 
mérito.
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OS SERVIÇOS

Alojamento

Para apoio aos Estudantes, os Serviços de Acção Social 
[SAS] dispõem de quatro Residências (com capacidade 
total de 493 camas).

No Centro Académico [CA], com capacidade para 180 
alunos, com alas feminina e masculina.

Junto à ESE, com capacidade para 116 alunos, no Centro 
Social e Paroquial Sta. Maria Maior, com capacidade para 68 
camas, em Viana do Castelo e em Refóios - Ponte de Lima 
junto à ESA, com capacidade para 129 alunos.

Bibliotecas

Encontrarás cinco Bibliotecas, distribuídas pelas diferentes 
Escolas Superiores do IPVC.

A Biblioteca Barbosa Romero, a Biblioteca central desta 
Academia, situada no campus da ESTG, é considerada um 
ex-libris da cidade, pelo que valerá a pena visitá-la, mesmo 
que não sejas aluno daquela Escola!
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OS SERVIÇOS

Bares e Cantinas

O IPVC dispõe de cinco bares, onde são disponibilizados e 
servidos produtos de cafetaria a preços sociais, e de cinco 
cantinas que dispõem de refeições completas, distribuídos 
por todos os campi do IPVC. Para conheceres os horários de 
funcionamento dos bares do IPVC, visita o teu Portal 
www.ipvc.pt (página Serviços de Acção Social).

Semanalmente, podes consultar a ementa on-line, 
igualmente no teu Portal, e decidires qual das cantinas do 
IPVC queres seleccionar para ires almoçar em determinado 
dia da semana!

Centro Desportivo

Poderás praticar inúmeras modalidades, como Aeróbica / 
Localizada / Step, iniciação à Capoeira, Cardiofitness, 
Danças Orientais (modalidade gratuita), Danças de Salão, 
Hip Hop (Break Dance), Ioga, Judo, Kick-Boxing, Kombat, 
Kung-Fu, Musculação e Tai-Chi.

Funciona no Centro Académico, nas instalações da Escola 

Superior de Educação ou na extensão do Centro Desportivo 
que encontrarás na Escola Superior Agrária do IPVC, em 
Ponte de Lima.

Gabinete de Saúde

Serviços disponíveis:

• Psicologia

• Serviço de Aconselhamento Psicológico

• Consulta psicológica e desenvolvimento pessoal

• Apoio académico e vocacional

• Enfermagem

• Apoio Médico

Oficina Cultural

A Oficina Cultural promove, junto da Comunidade 
Académica, a educação artística e cultural.

Informa-te sobre todas as Exposições e eventos culturais 
para este novo ano lectivo!
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O PORTAL, A NEWSLETTER E O E-LEARNING

O Portal

Toda a informação de que necessitas sobre a tua Academia, 
ao alcance de um só clique!

Dispõe de inúmeras funcionalidades, configuradas num 
leque de serviços que permitem o ideal encontro com as 
reais necessidades identificadas de toda a Comunidade 
Académica.

Todos os alunos do IPVC podem já aceder aos seus dados 
pessoais e proceder inclusivamente a actualizações dos 
seus contactos (como a alteração do seu n.º de telemóvel, a 
mudança de residência, entre outros) e informar-se de 
forma mais exaustiva sobre tudo o que acontece na 
Instituição que frequenta, os serviços a que pode aceder, 
tais como Serviços Académicos, Centro Desportivo, Escolas 
Superiores do IPVC e cursos ministrados, Projectos, 
Bibliotecas e respectivos serviços, Biblioteca do 
Conhecimento com acesso às publicações periódicas, entre 
inúmeros outros que tomaram forma já no PORTAL IPVC.

Para tal, cada aluno possui uma palavra-chave que lhe 
confere segurança a acessibilidade a todos os seus dados 
pessoais.

Newsletter notici@ipvc

Suporte electrónico onde são divulgadas as principais 
notícias do IPVC (actividades, concursos institucionais, 
eventos académicos, entre outras informações relevantes).

Para subscreveres este suporte informativo e estares a par 
de toda a informação importante semanalmente, basta 
subscreveres a notici@ipvc no Portal do IPVC!

e-Learning

Todas as Escolas Superiores do IPVC dispõem de uma 
plataforma de e-Learning onde poderás consultar sumários 
das aulas, fazeres, comodamente em casa, o download de 
material de estudo disponibilizado pelos teus professores, 
expores as tuas dúvidas, conheceres a matéria daquela 
aula em que não pudeste estar presente, entre muitas 
outras funcionalidades que quererás descobrir, acedendo 
rapidamente a esta plataforma!

Encontrarás ainda Reprografias e Salas de Estudo 
distribuídas por todas as Escolas Superiores do IPVC entre 
muitas outras infra-estruturas!
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Presidência e Serviços Centrais do IPVC

Praça General Barbosa

4900-347 Viana do Castelo

Telef.: 258 809 610 | Fax: 258 829 065

Site: www.ipvc.pt | E-mail: geral@ipvc.pt

Contactos Úteis

Biblioteca Municipal 258 809 302

Bombeiros Municipais 258 840 400

Bombeiros Voluntários 258 800 840

Câmara Municipal 258 809 300

Central de Camionagem 258 825 043

Centro de Saúde 258 829 398

Linha azul 258 828 298

Centro Hospitalar do Alto Minho 258 802 100

Correios (CTT) 258 829 944

Cruz Vermelha Portuguesa (Viana do Castelo) 258 822 655

EDP 800 246 246

G.N.R. 258 822 041

Instituto Português da Juventude 258 808 800

P.S.P. 258 809 880

Caminhos-de-Ferro (CP) 258 822 296

Táxis 258 323 946
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 // 

CONTACTOS
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Desporto e Lazer
Educação Básica
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Associação de Estudantes
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ESE
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A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo (ESE-IPVC) é uma instituição de ensino 
superior que desenvolve a sua acção na formação de 
professores e de técnicos qualificados para intervir nas 
áreas da educação, cultural, social e desportiva. A par da 
formação inicial, a ESE-IPVC oferece formação contínua, 
especializada, pós-graduada e Mestrados, presta 
relevantes serviços à comunidade e desenvolve 
investigação nas suas áreas de referência.

De qualquer ponto da cidade é fácil a deslocação a pé para a 
ESE-IPVC. A Escola tem também boas acessibilidades para 
quem utiliza a rede de transportes urbanos (existe uma 
paragem à entrada) e fica a cerca de 15 minutos a pé do 
interface de transportes ferroviários e rodoviários.

O Curso de Desporto e Lazer funciona no Centro de Apoio do 
Curso de Desporto & Lazer em Melgaço, aproveitando as 
extraordinárias condições oferecidas pelo Complexo 
Desportivo Municipal e pelo Centro de apoio da ESE-IPVC.

ESE
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A Escola Superior de Educação ao longo dos seus mais de 
vinte anos de história tem tido um papel preponderante de 
intervenção pedagógica e educativa no distrito de Viana do 
Castelo e dado particular atenção à preparação dos seus 
estudantes no sentido de serem cidadãos solidários e 
profissionais capazes de desempenharem a sua função em 
qualquer lugar do mundo.

Para cumprir esta sua missão conta com um corpo docente 
altamente qualificado em termos académicos e 
profissionais e funcionários competentes, e tem investido 
em parcerias nacionais e internacionais, estabelecendo 
protocolos de cooperação com instituições de diversos 
países, em particular da União Europeia e da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa.

Enquanto Presidente do Conselho Directivo tenho o prazer 
de dar as boas-vindas em meu nome pessoal, mas também 
em nome de toda a comunidade educativa, a todos os 
estudantes dos cursos de Licenciatura e de Mestrado que 
começam este ano uma nova etapa no seu percurso 
formativo nesta Escola. Parabéns a todos por terem sido 
capazes de ultrapassar os desafios que lhes permitiram 
aqui chegar e o nosso obrigado por nos escolherem.

Tudo faremos para não defraudar as vossas expectativas.

Contem connosco para ajudar a resolver problemas que 
possam enfrentar na adaptação a esta nova etapa das 
vossas vidas e ao longo do vosso percurso académico.

Nós contamos com o vosso empenhamento e participação 
activa, para que continuemos a ser uma instituição VIVA e 
de referência a que queiram sempre voltar.

Bom ano académico!

A Directora 

Luísa Neves

/

DIRECTORA
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DESPORTO E LAZER
É de novo Setembro, e com ele um novo ano que já 
antevemos cheio de entusiasmo. Para os que chegam é 
tempo de começar a desfrutar de todas as oportunidades 
que este curso tem para oferecer. Nova vida e novas 
amizades certamente, mas sobretudo novos desafios do 
conhecimento neste vosso novo mundo do ensino superior.

Quero por isso deixar uma palavra muito especial de boas-
vindas ao curso de 2010 que agora começa, em meu nome 
pessoal e de todos os professores, funcionários e colegas 
com quem ides partilhar os próximos anos.

Contamos também convosco para que o Curso de Desporto 
e Lazer possa continuar a marcar a vida de todos que nele 
ingressam.

Parabéns, bom ano e bom trabalho!

O Coordenador de Curso

Pedro Bezerra

/

COORDENADORES DE CURSO
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EDUCAÇÃO BÁSICA
A todos os estudantes que escolheram o Curso de Educação 
Básica da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, e que connosco iniciam a 
sua formação no Ensino Superior, desejamos as boas-
vindas e manifestamos o nosso empenho em acompanhá-
los ao longo deste 1º ciclo de formação que os habilitará 
como Técnicos de Educação Básica, com o grau de 
Licenciatura.

Esta é a primeira etapa na formação de educadores de 
infância e de professores do 1º e 2º ciclos de Ensino Básico, 
profissão a que se acede através dos Mestrados 
profissionalizantes (em Ensino de Educação de Infância, 
em Ensino de Educação de Infância e 1.º ciclo do Ensino

Básico, em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e em Ensino 
do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico) que se encontram todos 
aprovados na nossa Escola, pelo MCTES.

A ESE-IPVC, através do seu corpo docente qualificado e de 
uma rede de parceiros constituída

por escolas e outras instituições educativas, encontra-se 
bem preparada para responder aos desafios lançados por 
esta nova modalidade de formação de profissionais da 
educação que, no final do 1º ciclo de formação, abre 
oportunidades para um amplo espectro de profissões 
ligadas à educação de crianças e jovens e permite o acesso 
aos mestrados profissionalizantes que habilitam para a 
docência na educação pré-escolar e para a docência 
generalista do 1º ao 6.º ano de escolaridade.

A Coordenadora de Curso

Teresa Gonçalves

/

COORDENADORES DE CURSO
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EDUCAÇÃO SOCIAL GERONTOLÓGICA
Em nome da equipa docente do Curso de Educação Social 
Gerontológica (ESG) e da Instituição onde este Curso está 
sedeado dou as boas-vindas a todos os novos estudantes e 
expresso votos de sucesso e realização académica e pessoal.

O Curso de ESG é inovador, criado no âmbito do Processo de 
Bolonha, e ao estar fundamentalmente organizado em torno 
da aprendizagem e dos estudantes, tem a preocupação de 
criar novas modalidades de aprendizagem – como acontece 
com as actividades tutórias. Estas actividades que decorrem 
num espaço próprio e têm uma organização específica, 
permitem aprofundar o conhecimento técnico-científico em 
vários domínios, bem como a aprendizagem de 
procedimentos típicos do ensino superior, como por exemplo, 
escrita científica, planeamento e organização do estudo 
autónomo, entre outros. Do ponto de vista vocacional, o 
Curso está organizado em torno do envelhecimento da 
população pelo que aprender os fundamentos científicos 
biológicos, psicológicos e sociológicos do envelhecimento é 
uma das nossas prioridades para estudantes do 1º ano. No 
entanto, ao longo do Curso, encontrará múltiplas 
oportunidades para se iniciar na prática profissional em 
contextos tais como organizações de retaguarda à velhice e 
comunidades específicas. Para isso, dispomos de uma série 

de parcerias e protocolos interinstitucionais, que vão desde o 
Instituto de Segurança Social, Câmaras Municipais, 
Instituições de Solidariedade Social e União das 
Misericórdias, entre outras. Paralelamente, pretendemos 
orientar a formação para a dimensão social e educacional no 
âmbito da Gerontologia.

Esperamos que ao longo do Curso aprenda a ser um 
estudante de mérito, preparando-se da melhor forma para o 
futuro profissional e, assim, contribuir para a construção de 
uma sociedade mais justa e solidária. Desejamos, também, 
que explore as oportunidades para estabelecer um leque 
alargado de relações com novos colegas, membros de 
equipas docentes e órgãos dirigentes, participando 
activamente da vida institucional.

Finalmente, esperamos que ao inscrever-se neste Curso e 
nesta Instituição disponha das melhores condições para co-
construir um percurso pessoal e profissional sustentado.

Seja bem-vindo a este Curso e a esta Escola.

A Coordenadora de Curso

Carla Faria

/

COORDENADORES DE CURSO
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GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
Tenho o prazer de vos dar as boas vindas ao Curso de Gestão 
Artística e Cultural (GAC), oferecido pela Escola Superior de 
Educação de Viana do Castelo desde 2007. Vivemos um 
momento em que tanto a nível nacional como mundial se 
começa a depositar grande esperança no papel que a Arte 
pode representar na mudança de paradigma da Educação, 
que enfatiza a ideia fundamental de que as artes 
representam um instrumento pedagógico essencial no 
desenvolvimento cultural dos povos, no desenvolvimento 
da criatividade e na cooperação nacional e internacional.

A experiência acumulada na realização de quatro edições 
de Mestrado em Art, Craft & Design Education e Music 
Education, na Escola Superior de Educação, após protocolo 
de colaboração com a Universidade de Surrey entre 1997 e 
2006, os Ciclos Anuais de Palestras Internacionais, os 
convénios com Universidades Federais Brasileiras, as 
colaborações com Universidades e Escolas Superiores, 
Museus e Academias de Música e as investigações 
internacionais em curso (Treaty of Windsor e COMENIUS), 
têm sido um forte contributo para a dinâmica que o Curso 
oferece e para o aprofundamento e reflexão de conceitos 
relacionados com Arte, Cultura, Cidadania, Cooperação 
Internacional e Investigação.

O Curso de GAC organiza-se em seis semestres com um 
número total de 180 créditos, conforme o estipulado no 
ponto 1, Artigo 8º, do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de 
Março, no que respeita ao Ensino Superior Politécnico e 
funciona em horário pós-laboral, nas instalações da Escola 
Superior de Educação. O curso forma profissionais para 
trabalhar em organismos culturais envolvidos nas áreas da 
gestão e administração das artes, gestão cultural em 
serviços públicos, produção de espectáculos e indústrias 
culturais e financiamento das artes e da cultura. Os locais 
onde vão exercer a profissão serão os sectores públicos e 
privados, nomeadamente em organizações culturais 
municipais estatais, entidades artísticas privadas, 
organizações culturais e empresas de serviços de base 
artística.

A Coordenadora de Curso

Anabela Moura

/

COORDENADORES DE CURSO
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Caros colegas,

É com um enorme agrado que felicito a vossa chegada ao 
“agora” nosso mui nobre Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo. Como Presidente da Associação de Estudantes da 
ESEVC, saliento a importância desta nova caminhada, a 
qual apresenta muitos desafios, descobertas, barreiras e 
aprendizagens.

A Universidade é na sua essência e plenitude, universo de 
estudo, de aprendizagem intelectual e formal. E para além 
disso, é um local onde podes descobrir mais de ti próprio, 
sobretudo se participares activamente neste agora teu 
Instituto.

O estudante deve ter um perfil próprio. E isso pressupõe a 
trilogia da fortaleza (ou seja, firmeza

e estabilidade), da perseverança (ou seja, capacidade de 
vencer as dificuldades desta nova caminhada), e da 
laboriosidade (ou seja, diligência no esforço e no trabalho). 
Não obstante a tudo isto, outras virtudes poderiam ser 
mencionadas.

Como tal, contámos com a participação de todos nos mais 
variados projectos que iremos implementar porque uma 
Associação de Estudantes só faz sentido se for construída 
com e para os estudantes.

Despeço-me com as maiores saudações académicas 
desejando a todos os novos alunos, um óptimo percurso 
académico, cheio de boas experiências e de grandes 
momentos de diversidade cultural, intelectual e lúdica.

O Presidente da Associação de Estudantes

Vítor Monteiro

/

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
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CALENDÁRIO

20

INSCRIÇÕES

Período Lectivo

Época Normal
1º Semestre 24 a 29 de Janeiro 

20 a 25 de Junho 

4 a 11 de Fevereiro

6  a 20 de Julho

27 e 28 de Julho

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre
Época de Recurso

Época Especial

1º Semestre
20 de Setembro a
21 de Janeiro

2º Semestre
21 de Fevereiro a
17 de Junho

Natal
20 de Dezembro a 
31 de Dezembro  
Carnaval
7 e 8 de Março

Páscoa
18 a 21 de Abril

1ª Prestação
No acto da matrícula ou
renovação da inscrição

Restantes Prestações
Consultar Regulamento
de Propinas do IPVC

05 Outubro
01 Novembro
01 Dezembro
08 Dezembro

25 Abril
10 de Junho
23 de Junho

Paragem Lectiva

2º, 3º e 4º anos - 01 de Agosto a 05 Setembro de 2010

3ª Fase / 1º ano - 19 a 22 de Outubro de 2010

2ª Fase / 1º ano - 29 de Setembro a 04 de Outubro de 2010

1ª Fase / 1º ano  - 13 a 17 Setembro de 2010

Matrículas

Época de Recurso (1º Sem) Época Especial(2º Sem e anuais) 

Inscrições para Exames

Época de Recurso (1º Sem) (2º Sem e anuais) 

3 e 4 de Julho de 20111 e 2 de Fevereiro de 2011

Inscrições para Exames de Melhoria de Nota

Tolerância: SEMANA ACADÉMICA - 16 a 20 de Maio                         Dia da Escola: (Opcional)

Feriados Pagamentos de Propinas

ANO LECTIVO-2010/2011

EXAMES

1 e 2 Fevereiro de 2011 25 e 26 de Julho de 20113 e 4 de Julho de 2011
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CONTACTOS

ESE
Av. Capitão Gaspar de Castro
Apartado 513 | 4901-908 Viana do Castelo
Telef: 258 806 200 | Fax: 258 806 209
www.ese.ipvc.pt | geral@ese.ipvc.pt

Directora
Prof. Doutora Luísa Neves - luisaneves@ese.ipvc.pt

Subdirectora
Prof. Doutora Teresa Gonçalves - teresag@ese.ipvc.pt

Coordenadores de Curso de Licenciatura
Desporto e Lazer - Prof. Doutor Pedro Bezerra - pbezerra@ese.ipvc.pt
Educação Básica - Prof. Doutora Teresa Gonçalves - teresag@ese.ipvc.pt
Educação Social Gerontológica - Prof. Doutora Carla Faria - cfaria@ese.ipvc.pt
Gestão Artística e Cultural - Prof. Doutora Anabela Moura - amoura@ese.ipvc.pt

Coordenadores de Curso de Mestrado em Educação
Educação Artística – Prof. Doutora Anabela Moura
Didáctica da Matemática e das Ciências – Prof. Doutora Lina Fonseca
Inovação e Mudança Educacional – Prof. Doutor Melo de Carvalho
Promoção e Educação para a Saúde – Prof. Doutor Luís Paulo Rodrigues e Prof. Doutora Luísa Santos
Supervisão Pedagógica – Prof. Doutora Ana Peixoto e Prof. Doutor César Sá
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Director
Coordenadores de Curso

Biotecnologia
Enfermagem Veterinária
Engenharia Agronómica
Engenharia do Ambiente

Associação de Estudantes
Calendário
Contactos

//
//
//
//

ESA
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Aliada a uma forte carga histórica, transportada pela 
importância cultural e arquitectónica das suas instalações, 
excelentemente recuperadas pelo Arquitecto Fernando 
Távora, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo [ESA-IPVC] apresenta uma jovem, 
qualificada e dinâmica equipa de docentes com uma 
grande diversidade de competências; ao nível de infra-
estruturas, dispõe de meios laboratoriais e informáticos 
que permitem desenvolver projectos de ensino, I&D e apoio 
à comunidade.

Localizada no concelho de Ponte de Lima, é a única Escola 
Superior Agrária inserida no subsistema de ensino superior 
politécnico da Região Agrária de Entre  Douro e Minho..

ESA
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Constitui sempre motivo de grande regozijo para a Escola 
Superior Agrária, poder dar as boas-vindas aos novos 
candidatos ao ensino superior, etapa fundamental na sua 
formação, humanista, profissional e social.

É sobretudo para os alunos e com os alunos que a Escola 
Superior Agrária procura desenvolver o seu projecto 
pedagógico e científico. É para estes que procura adaptar a 
sua estrutura científica, no sentido de responder às 
exigências e necessidades de uma sociedade cada vez mais 
competitiva, onde a capacidade e a competência pessoais e 
colectivas são mais exigentes.

Desejo a todos os alunos que a sua presença nesta Escola 
seja pautada pelo rigor e pela exigência, mas também pela 
solidariedade e pelo respeito para com os outros, no 
sentido de continuarem a acreditar que a obtenção dos 
seus graus académicos, conjuntamente com a sua 
formação pessoal ao longo da vida, lhes permita 
desempenhar um papel activo, ter influência e marcar a 
diferença na sociedade vindoura.

O Director

Jorge Manuel F. S. Agostinho

/

DIRECTOR
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BIOTECNOLOGIA
É com grande satisfação que a Comissão do Curso de 
Licenciatura em Biotecnologia felicita e acolhe os novos 
estudantes desta Academia. Será um prazer enorme 
acompanhar o percurso académico, em especial, dos 
Alunos do Curso de Biotecnologia e contribuir para a sua 
integração, formação, capacitação técnica especializada e 
preparação para o exercício da profissão, fomentando 
sempre o desenvolvimento do seu espírito crítico, da sua 
capacidade empreendedora e autonomia.

O Curso de Licenciatura em Biotecnologia é um projecto da 
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo, em colaboração com outras Instituições públicas e 
privadas, de aposta num ensino de qualidade, 
acompanhando sempre a evolução científica, pedagógica e 
das novas tecnologias, das necessidades dos alunos e 
sempre orientado para a sociedade a que serve.

Privilegiaremos o desenvolvimento das relações 
pedagógicas e humanas, agora na sua componente 
docente/discente, que potenciarão excelentes relações 
profissionais, no futuro, no exercício da vossa profissão e 
na vossa contribuição para o reconhecimento do IPVC como

Instituição de Excelência.

A Coordenadora de Curso

Ana Cristina Rodrigues

/

COORDENADORES DE CURSO
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ENFERMAGEM VETERINÁRIA
Cara Aluna e Caro Aluno 

Bem-vindo ao curso de Enfermagem Veterinária da Escola 
Superior Agrária de Ponte de Lima do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo.

Queremos que, ao longo dos três anos de licenciatura, 
adquiras um conjunto de competências pessoais, sociais, 
culturais, académicas e científicas, que te permitam 
desenvolver uma profissão, a de Enfermeiro(a) 
Veterinário(a). Esta jovem actividade merece o empenho de 
todos e o reconhecimento social numa área científica 
determinante: o da Saúde e Bem-estar Animal.

Tudo faremos para te ajudar no teu percurso académico. 
Seremos exigentes mas colaborantes, rigorosos e 
determinados na obtenção dos conhecimentos 
fundamentais para a profissão, promoveremos a discussão 
e a análise, estimularemos a mobilidade. Os docentes e eu 
próprio, Coordenador de Curso, estaremos sempre 
disponíveis para te apoiar.

O Coordenador de Curso

Nuno Vieira e Brito

/

COORDENADORES DE CURSO
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ENGENHARIA AGRONÓMICA
Desejamos que todos os novos estudantes deste Curso de 
Engenharia Agronómica sejam os futuros Engenheiros que, 
compreendendo as dinâmicas e exigências da sociedade, 
assim como os desafios e necessidades da agricultura, dos 
espaços naturais e de lazer, respondam com competência, 
inovação e humanidade aos presentes e futuros desafios 
da Engenharia Agronómica.

Acreditamos que juntos formaremos uma equipa de 
excelência, num bom ambiente de aprendizagem, que tudo 
fará para que as vossas expectativas de formação sejam 
alcançadas.

A Comissão de Curso de Engenharia Agronómica deseja a 
todos um excelente ano escolar.

O Coordenador de Curso

Manuel José Marinho Cardoso

/

COORDENADORES DE CURSO

27



ENGENHARIA DO AMBIENTE
Caros Alunos,

É com imensa alegria que vos dou as boas-vindas à ESA-
IPVC. Ao escolherem o curso de Engenharia do Ambiente 
deram um passo decisivo no sentido da obtenção de uma 
formação superior de excelência. Esta, alicerça-se na 
existência de condições de trabalho e de lazer ajustadas às 
necessidades dos alunos e, sobretudo, na possibilidade de 
estes poderem trabalhar e desenvolver as suas 
capacidades com o apoio de um corpo docente jovem, 
empenhado e disponível. Estão, assim, reunidas as 
condições para que se possam preparar, tanto do ponto de 
vista técnico, como pessoal, para os grandes desafios que 
se avizinham. Mas essa preparação traduz-se num 
percurso que podemos e devemos efectuar em conjunto. 
Pede-se, portanto, disponibilidade, vontade de aprender e 
sentido de responsabilidade: o resto virá naturalmente.

Embora, hoje em dia, os cursos de 1º Ciclo assegurem um 
desenvolvimento académico de carácter abrangente, a 
licenciatura em Engenharia do Ambiente da ESA-IPVC 
garante aos alunos uma sólida formação ao nível do 
ambiente, do ordenamento do território e da conservação 

dos recursos naturais. A partir destes três pilares nucleares, 
o aluno poderá aprofundar ainda mais os seus 
conhecimentos, quer ao nível dos Mestrados que a Escola 
também oferece, quer ainda através de estágios e 
trabalhos de I+D em grupos de investigação. Aguardemos 
pois o início do trabalho, sendo certo que a qualidade do 
nosso futuro conjunto depende unicamente do nosso 
empenhamento e da nossa vontade.

Até breve.

O Coordenador de Curso

Fernando Jorge Simões de Sousa Nunes

/

COORDENADORES DE CURSO
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A Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária do 
IPVC, sedeada em Ponte de Lima, felicita os novos alunos, 
pela entrada no ensino superior, e pela coragem e a 
grandeza de alma para integrar a nossa comunidade 
educativa, que sente a necessidade de se afirmar e dialogar 
nas suas próprias iniciativas culturais; para além de 
prestigiarmos o Instituto como exemplo de uma vitalidade 
e capacidades científicas que importa preservar e 
desenvolver.

Resta agradecer a vossa presença amiga e pedir-vos que 
continueis a enriquecer esta comunidade académica na 
prosperidade e para bem desta instituição.

O Presidente da Associação de Estudantes

Pedro Miguel Sampaio da Silva

/

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
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CALENDÁRIO

INSCRIÇÕES

Período Lectivo

Época Normal
(Avaliação final)

1º Semestre 7/02/11 a 18/02/11

11/07/11 a 22/07/11

21/02/11 a 25/02/11

25/07/11 a 29/07/11

12/09/11 a 16/09/11

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre
Época de Recurso

(Trabalhador estudante)

Época Especial

1º Semestre
20/09/10 a
21/01/11

2º Semestre
21 Setembro a
22 Janeiro

Natal
20/12/10 a 31/12/10
Carnaval
07/03/11 a  08/03/11

Páscoa
18/04/11 a 25/04/11

1º Prestação
No acto da matrícula ou
renovação da inscrição

Restantes Prestações
Consultar Regulamento
de Propinas do IPVC

05 Outubro
01 Novembro
01 Dezembro
08 Dezembro

25 Abril
01 Maio
10 Junho
23 junho

Paragem Lectiva

1ª Fase / 1º Ano - 13/09/10 a 17/09/10

2ª Fase / 1º Ano - 29/09/10 a 04/10/10

2º, 3º e 4º anos - 10/08/10 a 28/08/10

Matrículas

Época Especial Época Recurso

Inscrições para Exames

(1º Semestre) – 17 e 18/02/11
(2º Semestre e anuais) – 21 e 22/07/11

22/08/11 a 26/08/11

Época Normal Época de Recurso

1º Semestre – 17 e 18/02/11
(trabalhador estudante) | 2º Semestre e Anuais – 21 e 22/07/11

1º Semestre – 31/01/11 a 4/02/11
2º Semestre e Anuais – 04/07/11 a 08/07/11

Inscrições para Exames de Melhoria de Nota

Tolerância: SEMANA ACADÉMICA Dia da Escola: 9 de Janeiro

Feriados Pagamentos de Propinas

ANO LECTIVO-2010/2011

EXAMES
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CONTACTOS

ESA
Refóios do Lima | 4990-706 Ponte de Lima
Telef: 258 909 740 | Fax: 258 909 779
www.esa.ipvc.pt | esapl@esa.ipvc.pt

Director
Prof. Doutor Jorge Agostinho - jorgeagostinho@esa.ipvc.pt

Subdirectora
Prof. Mestre Ana Paula Vale - anapaula@esa.ipvc.pt

Coordenadores de Curso
Biotecnologia - Prof. Doutora Ana Cristina Rodrigues - acrodrigues@esa.ipvc.pt
Enfermagem Veterinária - Prof. Doutor Nuno Brito - nunovbrito@ipvc.pt
Engenharia Agronómica - Prof. Doutor Manuel Marinho Cardoso – marinhocardoso@esa.ipvc.pt
Engenharia do Ambiente - Prof. Doutor Fernando Nunes - fnunes@esa.ipvc.pt
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Directora
Coordenadores de Curso

Design de Ambientes
Design do Produto
Engenharia Alimentar
Engenharia Civil e do Ambiente

Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis
Engenharia e Tecnologia de Materiais
Engenharia Electrónica e Redes de Computadores
Engenharia Informática
Gestão
Turismo

Associação de Estudantes
Calendário
Contactos

//
//
//
//

//
//
//
//
//
//

//Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia

ESTG
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Situa-se numa paisagem única, junto à praia Norte, com 
vista para o Monte de Santa Luzia, na cidade minhota de 
Viana do Castelo.

Esta instituição, para além de ser um centro de formação de 
nível superior, valoriza as relações com o meio envolvente, 
sobretudo a nível económico e social, interagindo com a 
comunidade.

Partilha também o seu potencial com as actividades que a 
comunidade desenvolve e que são do interesse da escola, 
participando, dessa forma, no seu desenvolvimento.

É também um centro de formação científico e tecnológico 
que prepara profissionais qualificados no âmbito da 
tecnologia e gestão e das ciências e técnicas subjacentes: 
contribui para a inserção dos seus alunos na vida 
profissional; divulga as suas actividades e presta serviços 
no âmbito das suas competências; apoia a investigação e o 
desenvolvimento regional; realiza cursos de pequena 
duração, creditáveis com certificados ou diplomas 
adequados; participa na organização ou cooperação em 
actividades de extensão educativa, cultural e técnica e apoia 
a realização de trabalhos de investigação aplicada por parte 
dos seus docentes e de desenvolvimento experimental e 
aposta na formação inicial, recorrente e actualização e na 
reconversão vertical e horizontal de técnicos.

ESTG
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A missão institucional de uma Escola de Ensino Superior 
enquanto espaço de ensino/aprendizagem, é ajudar o 
estudante a desenvolver competências, atitudes e valores, 
pensamento crítico, a saber como aprender, a adquirir 
capacidade de comunicação e a sentir a necessidade de 
repetir ciclicamente o processo formativo.

Já não é suficiente ensinar saberes como era norma na 
escola clássica, numa relação meramente unívoca com a 
perspectiva desses saberes se perpetuarem. Estamos 
numa época de constante mudança, e a capacidade de nos 
adaptarmos adoptando novos instrumentos e ideias é a 
condição primeira para a sobrevivência da ESTG-IPVC e para 
o vosso sucesso profissional.

Embora a nossa oferta formativa clássica sejam as 
licenciaturas (na ESTG-IPVC duram 6 semestres), temos 
por direito e por obrigação, oferecer, não só a montante mas 
também a jusante destas, outros níveis de formação.

Começámos, em 2007/2008, com as formações de nível 
pós-secundário (dois semestres de formação), ofertando 
dois Cursos de Especialização Tecnológica (CET). No ano de 
2008/2009 esta oferta formativa é bastante mais 
expressiva e oferecemos uma carteira de CET, nas diversas 
áreas a montante das nossas licenciaturas.

Também no ano de 2008/2009 oferecemos, pela 1ª vez, 
cursos de Mestrado.

Há um ano atrás, neste mesmo manual de acolhimento e 
nesta mensagem, só nos dirigíamos aos alunos das 
licenciaturas; este ano dirigimo-nos a uma comunidade 
alargada a três níveis de ensino.

A toda esta comunidade estudantil damos as boas-vindas 
assegurando-lhe que pode contar sempre connosco neste 
nosso comum empreendimento que é o ensino / 
aprendizagem.

Contamos convosco, enquanto estudantes e mais tarde 
como profissionais, para consolidar a afirmação e o 
desenvolvimento da ESTG-IPVC.

A Directora 

Manuela Vaz Velho

/

DIRECTORA
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Só é designer de ambientes quem aspira a um projecto de 
vida nova, de polivalência numa profissão em construção e 
a (re)desenhar-se, bem como a desafios de descoberta de  
contextos funcionais e ambientes sócio-laborais de 
oportunidade(s), em geral potenciados pela dinâmica do 
mercado das artes e da cultura, em geral associadas à 
sociedade do conhecimento e da inovação tecnológica. 

 

O Coordenador de Curso

J.C. LOPES

/

DESIGN DE AMBIENTES
BOAS-VINDAS (2010-2011)

A coordenação de curso de Design de Ambientes e a sua 
equipa docente saúda cordialmente os novos candidatos 
entrados nesta escola do ensino superior politécnico e 
acolhe com entusiasmo e hospitalidade todos aqueles que, 
por opção e originários de outros locais do País, escolheram 
esta região do Minho como projecto de “lar e oficina” para 
concretizar um desígnio de vida associado a este primeiro 
ciclo da sua formação pessoal. 

O Design de Ambientes é um triénio de estudos teórico-
práticos no domínio das Artes Aplicadas, em que as 
aptidões criativas e as motivações pessoais são exercitadas 
sistematicamente para constituírem experiências 
metodológicas e actividades projectuais em (e com) 
Design.  Este projecto formativo é uma convergência de 
saberes pluridisciplinares, de interface entre várias áreas 
técnicas, concorrentes para um perfil formativo ditado 
entre os sistemas do(s) Ambiente(s)  e da Arquitectura , no 
quadro prospectivo e profissionalizante gerado pela Lei 
31/2009, conjugada com o disposto na Portaria nº 
782/2009.  

COORDENADORES DE CURSO
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01

DESIGN DO PRODUTO
O ensino do Design tem por vocação a análise tecnológica, 
económica e estética na concepção

de formas, cujos materiais, cores e estruturas permitam 
imprimir qualidade à nossa vida.

Se apostaste em contribuir para um mundo melhor e mais 
alegre, bem vindo ao Curso de Design do Produto.

COORDENADORES DE CURSO
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segura, produtos alimentares altamente competitivos, que 
respeitem as mais exigentes normas de qualidade e de 
higiene e segurança alimentar, preocupando-se em 
adaptar os produtos alimentares à luz dos novos 
conhecimentos provenientes das diversas áreas do saber 
que constituem a grande área alimentar. A apoiar a área de 
especialidade do curso existem diversos laboratórios como 
o de Microbiologia Alimentar, Química Alimentar, 
Tecnologia Alimentar, Qualidade Alimentar, Análise 
Sensorial e Cozinha Experimental. De facto, a forte 
componente prática em laboratórios altamente 
apetrechados é uma das apostas do curso para privilegiar 
uma formação de cariz prático acentuado.

Desejo-vos o maior sucesso e estarei disponível para vos 
apoiar e orientar nesta etapa tão importante da vossa vida. 
Até breve!

A Coordenadora de Curso

Rita Pinheiro      

/

ENGENHARIA ALIMENTAR
Mensagem de boas-vindas

É com grande satisfação e imensa alegria que dou as boas-
vindas aos novos alunos do curso de Engenharia Alimentar. 
Gostaria de vos felicitar pela opção que fizeram e garanto 
que será uma escolha acertada e compensadora, tanto a 
nível profissional como pessoal! O curso que agora também 
é vosso foi criado há 15 anos e reestruturado segundo 
Bolonha, e teve sempre em conta as exigências crescentes 
do mercado de trabalho, bem como a necessidade cada vez 
mais acentuada de diplomados nesta área. Daí a elevada 
taxa de empregabilidade que caracteriza este curso.

O Engenheiro Alimentar lida com matérias-primas e 
produtos de natureza extremamente complexa e 
altamente perecível, utiliza uma grande diversidade de 
processos e tecnologias, opera num sector sobre o qual 
incidem aspectos legais e normativos de carácter muito 
restritivo, para além de exercer a sua actividade num dos 
sectores de actividade mais competitivos e de maior 
importância económica. Sabe utilizar conceitos de 
engenharia e da natureza dos alimentos para conceber,  
desenvolver, optimizar e produzir, de forma controlada e 

COORDENADORES DE CURSO

37



www.ipvc.pt

em tecnologias ambientais à engenharia civil tradicional, como 
prática sustentada nas mais reputadas universidades 
europeias e dos Estados Unidos da América.

O curso desenvolve-se em 3 anos, no regime semestral, em que 
no primeiro semestre estão presentes disciplinas 
propedêuticas que preparam os estudantes para as unidades 
curriculares de cariz profissional. Seguem-se 5 semestres em 
que os temas estão ligados à profissão do engenheiro civil, 
baseados em projectos com disciplinas associadas que lhes 
dão apoio científico.

Os nossos diplomados exercem a sua actividade de engenharia 
civil em empresas de construção civil, nacionais e estrangeiras, 
como directores de obras, ou em gabinetes de engenharia 
realizando projectos de estruturas, de instalações de águas e 
esgotos, térmica e acústica de edifícios, projectos de estações 
de tratamento de águas e de esgotos e de resíduos sólidos ou 
realizando fiscalização e gestão de obras. Também exercem a 
actividade em instituições do estado e autarquias.

O Coordenador de Curso

Mário Russo

/

ENGENHARIA CIVIL E DO AMBIENTE
Ao iniciar-se mais um ano lectivo da licenciatura em 
Engenharia Civil e do Ambiente da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do IPVC, gostaria de saudar todos os 
estudantes e deixar uma palavra especial aos novos alunos que 
iniciam a sua vida estudantil no ensino superior, desejando-
lhes as maiores felicidades neste percurso importante das 
suas carreiras. O curso que agora iniciam está adequado ao 
processo de Bolonha e é reconhecido pela ANET (Associação 
Nacional de Engenheiros Técnicos) e pela FEANI (Federation of 
National Engineering Associations) outorgando o título de 
engenheiro europeu.

O curso está centrado na matriz tradicional de engenharia civil, 
designadamente na construção civil e nas estruturas, com um 
reforço de matérias ligadas ao ambiente e um conjunto de 
ferramentas transversais nas modernas formações superiores. 
Com efeito, as profundas mudanças numa sociedade 
competitiva globalizada exigem novas competências aos 
engenheiros para lidar com complexas matérias ambientais, 
bem como estar familiarizado com a qualidade e a certificação, 
a contabilidade e a fiscalidade, a proficiência oral e escrita, as 
relações com clientes, o marketing, o contacto com os “mass 
media” e a pressão social, entre outros. Por isso, a Licenciatura 
em Engenharia Civil e do Ambiente alia conhecimentos sólidos 
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hesitem em contactar-nos, pois queremos fazer parte da 
solução e nunca dos eventuais dificuldades que venham a 
experimentar. Da vossa parte, espero uma atitude positiva, 
interessada e empenhada na aquisição e consolidação de 
conhecimentos. Esta sinergia de esforços será um factor 
determinante para o sucesso da vossa aprendizagem e 
formação. Certo também de que, para além das 
competências específicas, a vossa passagem pelo Curso e 
pela Escola vos proporcionará um conjunto de novas 
aprendizagens, experiências e relações enriquecedoras do 
ponto de vista da vossa formação como pessoas, cidadãos e 
profissionais.

O Coordenador de Curso

Pedro Miguel do Vale Moreira

/

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA E MULTIMÉDIA
Caros estudantes, é com satisfação que vos dou as boas-
vindas ao curso de Engenharia da Computação Gráfica e 
Multimédia e que me congratulo pelo vosso interesse nesta 
área tão interessante e motivante.

O curso de Engenharia da Computação Gráfica e 
Multimédia oferece, desde 1997, uma estrutura de única de 
formação, teórica e prática, com uma base sólida na área da 
Informática com um enfoque especial nas componentes 
interactiva, gráfica e multimédia digital, cada vez mais 
presentes nos serviços, aplicações e sistemas de 
informação. A concepção, produção e desenvolvimento de 
produtos e serviços com estas características são 
competências fundamentais em áreas emergentes como, 
por exemplo, o entretenimento, o marketing, a educação à 
distância ou assistida por computador, e o comércio 
electrónico.

Em nome da equipa que coordeno, quero assegurar-vos o 
nosso maior empenho e disponibilidade para vos 
acompanhar ao longo desta etapa na vossa formação. Não 
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Neste quadro, o curso de Engenharia de Sistemas de 
Energias Renováveis [ESER] é a ferramenta adequada para 
a adaptação perfeita à actual realidade. Devido à sua 
multidisciplinaridade de formação com excelentes 
conhecimentos de base (na física, na matemática e na 
química), um conhecimento profundo das diversas 
tecnologias que servem de suporte ao funcionamento de 
sistemas de produção a partir de fontes renováveis, assim 
como conhecimentos nas áreas da automação industrial, 
domótica, informática, gestão energética, auditorias 
energéticas permitem adquirir competências para 
trabalhar com êxito em qualquer sector industrial bem 
como o acesso ao mundo da consultoria, e da gestão 
energética.

O Coordenador de Curso

Paulo Jorge Campos Costa

/

ENGENHARIA DE SISTEMAS DE 
ENERGIAS RENOVÁVEIS
Bem-vindo a ESER!

Bem-vindo ao mundo das energias renováveis!

Num contexto mundial, assiste-se actualmente, a uma 
revolução conceptual ao nível da energia. O facto das 
principais fontes energéticas primárias se basearem em 
recursos não renováveis e o crescente aumento do 
consumo global de energia determinam uma nova visão 
sobre o universo da energia. Impõe-se a busca contínua de 
fontes alternativas às existentes que possam colmatar as 
necessidades energéticas baseando a geração da energia 
em recursos renováveis, por exemplo: solar (directa, eólica, 
ondas), gravitacional (marés) e geotérmica. 

A evolução tecnológica, com a existência de mais conforto 
para a comunidade humana, contribuiu para um aumento 
das necessidades energéticas, porém deve funcionar 
também como a chave para implementação de políticas e 
mecanismos baseados na eficiência energética. 
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A área do conhecimento da Ciência e Engenharia de 
Materiais é um bom exemplo do processo de globalização a 
que se assiste actualmente, dado que, as propriedades dos 
materiais são independentes da sua origem geográfica, 
dependendo exclusivamente da sua composição, 
estrutura, microestrutura e do processamento a que foram 
sujeitos. Esta característica universal dos materiais, 
possibilita o intercâmbio de alunos e docentes, dentro e 
fora do espaço europeu, cumprindo as políticas de 
mobilidade preconizadas pelo acordo de Bolonha.

Eduarda Lima

/

A Coordenadora de Curso

ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE 
MATERIAIS
É com grande satisfação que todo o corpo docente do curso 
de Engenharia e Tecnologia de Materiais acolhe os seus 
alunos neste ano lectivo que agora se inicia. 

Deixamos uma palavra especial aos novos alunos que 
iniciam a sua vida estudantil no ensino superior desejando-
lhes as maiores felicidades, aproveitando para nos 
disponibilizar desde já para os acompanhar em tudo o que 
necessitarem, quer no domínio da aquisição de 
competências profissionais e desenvolvimento das 
capacidades de trabalho, quer na aquisição de 
competências de cidadania e formação pessoal, de forma a 
concluírem com sucesso o processo de que agora iniciam.

Salientamos, no entanto, que o empenho é fundamental, 
pelo que se espera que todos demonstrem a motivação e 
dedicação necessária para que se atinjam os objectivos 
subjacentes a esta formação. O sucesso nesta etapa de 
formação permitirá a inserção no mercado de trabalho 
numa área profissional, a Ciência e Engenharia de 
Materiais, que tem um papel crucial no desenvolvimento 
das sociedades modernas.
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Certo do sucesso de cada um de vós, reitero os meus votos 
de boas-vindas ao curso de Engenharia

Electrónica e Redes de Computadores, desejando que 
alcancem todos os objectivos

propostos para o ano que se inicia e que todas as suas 
expectativas sejam plenamente atendidas.

Muita sorte e sucesso!

O Coordenador de Curso

Gaspar Rego

/

ENGENHARIA ELECTRÓNICA E 
REDES DE COMPUTADORES
Aos nossos novos alunos, gostaria de ressaltar um pouco 
da história do nosso curso. O embrião do curso de 
Engenharia Electrónica e Redes de Computadores (EERC) 
foi o Curso de Bacharelato em Engenharia Electrónica e 
Instrumentação que teve a sua primeira edição no ano 
lectivo 1997-1998. Motivados pela preocupação de adaptar 
os cursos e as matérias leccionadas às necessidades do 
mercado de trabalho e às novas realidades do mundo de 
hoje, em 2004, o curso deu lugar à Licenciatura Bi-etápica 
de Engenharia Electrónica e Redes de Computadores. O 
actual curso é, pois, uma adaptação deste ao “Tratado de 
Bolonha”.

O ano que agora se inicia exigirá de vós muitas horas de 
estudo teórico aliadas a uma intensa vivência prática, 
fundamental ao profissional de Engenharia. Terão que 
superar o cansaço, com esforço e dedicação. Poderão, no 
entanto, contar com o apoio dos docentes e técnicos para 
ultrapassar todos os obstáculos.
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ENGENHARIA INFORMÁTICA
Caros alunos,

É com satisfação que vos dou as boas-vindas nesta nova 
etapa de formação para o mundo do trabalho.

Ao optarem pelo curso de Engenharia Informática, estou 
certo de que pesou a vossa apetência pelas tecnologias da 
informação e comunicação. Escolheram bem!...

O curso de Engenharia Informática possuiu um corpo 
docente e uma equipa de coordenação apta a satisfazer as 
vossas exigências e a dar-vos uma sólida formação nas 
diversas áreas das tecnologias da informação.

É evidente que o vosso empenhamento é fundamental. 
Assim, espera-se da vossa parte trabalho e estudo para que 
todos atinjam os objectivos desta formação que vos 
permitirá a inserção numa área profissional com boa 
empregabilidade.

O Coordenador de Curso

Rui Gomes

/
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Em nome da excelente equipa de académicos e 
profissionais que coordeno, posso-vos assegurar a nossa 
inteira disponibilidade para vos acompanhar em tudo o que 
necessitarem, para levar a bom porto este processo de 
formação que agora iniciam, na linda cidade de Viana do 
Castelo.

O Coordenador de Curso

Joaquim José Peres Escaleira

/

GESTÃO
O Curso de Gestão da ESTG do IPVC, com 20 anos de 
experiencia formativa, tem vindo a dotar os cerca de 500 
diplomados dele saído, com competências no domínio das 
ferramentas da Gestão e de capacidade empreendedora, 
reconhecidas pelos agentes económicos com quem se têm 
vindo a relacionar, quer trabalhando por conta própria, quer 
por conta de outrem.

Queremos, pois, dar as boas vindas todos os estudantes do 
Curso de Gestão da ESTG do IPVC, esperando que tenham 
uma boa estadia connosco, quer no domínio da aquisição 
de competências profissionais e de cidadania, quer no 
desenvolvimento das vossas capacidades criativas e de 
trabalho, quer no convívio e na satisfação de passarem a 
fazer parte de um grande grupo que ficará ligado para toda 
a vida com laços de amizade e camaradagem.
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O ensino de qualidade tem, necessariamente, de ser um 
processo dinâmico, capaz de se adaptar aos novos desafios do 
fenómeno turístico. Os docentes do Turismo no IPVC estão 
cientes desses desafios e da necessidade de se adoptarem 
novas formas de aprendizagem, um dos imperativos do 
Processo de Bolonha. A abordagem a adoptar deve privilegiar 
um novo paradigma – o de promover um ensino que desenvolva 
nos alunos a capacidade de aprender, não só no contexto 
académico com o apoio e responsabilidade dos docentes, mas 
de forma continuada, ao longo da vida, adaptando-se também 
eles aos “novos” desafios que irão enfrentar no futuro.  

Mais uma vez, uma saudação especial a todos aqueles que vão 
fazer parte da família do Turismo no IPVC, na certeza de que 
esta foi uma escolha acertada. Estamos disponíveis para 
responder às vossas questões e esclarecer todas as vossas 
dúvidas, na expectativa de contribuir para o sucesso de uma 
etapa tão decisiva das vossas vidas. Sejam todos bem-vindos!!

O Coordenador de Curso

Carlos Fernandes

/

TURISMO
Boas-Vindas aos Alunos 2010-2011

Turismo no IPVC

No início deste novo ano lectivo gostaríamos de dar as boas-
vindas a todos, especialmente aos caloiros que passam agora a 
fazer parte da família do Turismo no IPVC. O Curso de Turismo, 
que teve início em 1989 é hoje um curso de referência no 
contexto nacional, certificado pela Organização Mundial do 
Turismo e que tem apostado numa estratégia de diferenciação, 
focada na qualidade, internacionalização e na satisfação das 
necessidades dos alunos e entidades empregadoras. 

A evolução do Turismo nos últimos anos contribuiu para um 
aumento do nível de expectativas e exigências por parte dos 
consumidores que deve, necessariamente, ser acompanhado 
pelo incremento de competências dos profissionais do sector, 
constituindo os recursos humanos um factor decisivo para a 
competitividade das empresas. No sentido de dar resposta às 
exigências do mercado a família do Turismo no IPVC tem 
enfrentado os desafios da competitividade, viabilidade e 
prosperidade do turismo através da aposta num ensino de 
qualidade e com uma forte ligação à indústria que se tem 
demonstrado mutuamente estimulante. 
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Contactos da AEESTG

Site - www.ae.estg.ipvc.pt
Email - aeestg@estg.ipvc.pt
Telefone - 258825952
Fax - 258825527
Telemóvel - 927408340 

A AEESTG tem como principal objectivo representar e 
defender os interesses dos alunos. Como tal, a nossa porta 
estará sempre aberta para te receber e ajudar em tudo o que 
for possível. Não tenhas vergonha de nos visitar, lembra-te 
que nós estamos cá exclusivamente para te atender.

Estamos certos que em pouco tempo já conhecerás os 
“cantos todos à casa” e esperamos proporcionar-te a 
melhor integração possível. É o inicio de uma vida nova, em 
que farás muitas amizades e certamente adquiras novos 
hábitos.

Nunca te esqueças, este é o melhor ano da tua vida por isso 
aproveita-o muito bem.

Dito isto, é com enorme prazer que dou desde já as boas-
vindas aos novos alunos.

O Presidente da Associação de Estudantes
João Carvalho

/
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CALENDÁRIO
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INSCRIÇÕES

Período Lectivo

Época Normal
1º Semestre 31 de Janeiro a 11 de Fevereiro

04 de Julho a 15 de Julho

14 a 18 de Fevereiro

18 a 22 de Julho

05 a 09 de Setembro

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre
Época de Recurso

Época Especial

1º Semestre
20 de Setembro a
21 de Janeiro

2º Semestre
28 de Fevereiro a
24 de Junho

Natal
20 de Dezembro a 
31 de Dezembro  
Carnaval
7 e 8 de Março

Páscoa
18 a 21 de Abril

1ª Prestação
No acto da matrícula ou
renovação da inscrição

Restantes Prestações
Consultar Regulamento
de Propinas do IPVC

05 Outubro
01 Novembro
01 Dezembro
08 Dezembro

25 Abril
10 de Junho
23 de Junho

Paragem Lectiva

2º, 3º e 4º anos - 01 de Agosto a 05 Setembro de 2010

3ª Fase / 1º ano - 19 a 22 de Outubro de 2010

2ª Fase / 1º ano - 29 de Setembro a 04 de Outubro de 2010

1ª Fase / 1º ano  - 13 a 17 Setembro de 2010

Matrículas

Época de Recurso (1º Sem) Época Especial(2º Sem e anuais) 

Inscrições para Exames

Época de Recurso (1º Sem) (2º Sem e anuais) 

3 e 4 de Julho de 2011Até 48 h antes da realização do exame

Inscrições para Exames de Melhoria de Nota

Tolerância: SEMANA ACADÉMICA - 16 a 20 de Maio                         

Feriados Pagamentos de Propinas

ANO LECTIVO-2010/2011

EXAMES

Até 48 h antes da realização do exame 01 a 08 de Agosto de 2011Até 48 h antes da realização do exame

Dia da Escola: (Opcional)
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CONTACTOS

ESTG
Avenida do Atlântico | 4900-348 Viana do Castelo
Telef: 258 819 700 | Fax: 258 827 636
www.estg.ipvc.pt | geral@estg.ipvc.pt

Directora
Prof. Doutora Manuela Vaz Velho - mvazvelho@estg.ipvc.pt

Subdirectores
Prof. Eng. Rosa Venâncio - rvenancio@estg.ipvc.pt
Prof. Doutor Francisco Miranda - fmiranda@estg.ipvc.pt

Coordenadores de Curso
Design de Ambientes - Prof. Doutor José da Cruz Lopes - clopes@estg.ipvc.pt
Design do Produto - Prof. Mestre Ermanno Aparo - aparo@estg.ipvc.pt
Eng. Alimentar - Prof. Doutora Rita Pinheiro - ritapinheiro@estg.ipvc.pt
Eng. Civil e do Ambiente - Prof. Doutor Mário Russo - mariorusso@estg.ipvc.pt

Eng. de Sistemas de Energias Renováveis - Prof. Doutor Paulo Costa - pjc@estg.ipvc.pt
Eng. Electrónica e Redes de Computadores - Prof. Doutor Gaspar Rego - gaspar@estg.ipvc.pt
Eng. Informática - Prof. Doutor Rui Gomes - rgomes@estg.ipvc.pt
Eng. e Tecnologia de Materiais - Prof. Doutora Eduarda Lima - eduma@estg.ipvc.pt
Gestão - Prof. Doutor Joaquim José Escaleira - jescaleira@estg.ipvc.pt
Turismo - Prof. Doutor Carlos Fernandes - cfernandes@estg.ipvc.pt

Eng. da Computação Gráfica e Multimédia - Prof. Doutor Pedro  Moreira - pmoreira@estg.ipvc.pt
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Directora
Coordenadora de Curso

Enfermagem
Associação de Estudantes
Calendário
Contactos

//

ESS

49



www.ipvc.pt

A Escola Superior de Saúde está situada junto ao Centro 
Hospitalar do Alto Minho, na Rua D. Moisés Alves de Pinho.

O acesso faz-se pela rotunda Frei Bartolomeu dos Mártires 
(Estrada Nacional 13), no sentido da Escola Superior de 
Teologia e do campo de futebol do Sport Clube Vianense.

A sua posição sobranceira na encosta do monte de Santa 
Luzia permite que dela se desfrute uma paisagem 
deslumbrante e única, com vista para o mar, o rio e a cidade.

O edifício é composto por dois blocos em forma hexagonal 
unidos por um grande átrio. Nele se localizam os espaços 
pedagógicos, concretamente salas de aula, laboratório, 
biblioteca e salas de estudo, anfiteatro (250 lugares) assim 
como os serviços administrativos, cantina, bar, reprografia 
e associação de estudantes.

Atendendo à actual população de alunos e na perspectiva 
da sua recente conversão em Escola Superior de Saúde, 
está em fase de estudo a construção dum novo complexo 
pedagógico que melhore as condições em espaços para 
aulas, laboratórios, centro de documentação e serviços 
sociais.

ESS
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DIRECTORA
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Caros Estudantes,

Bem-vindos à Escola Superior de Saúde!

Ao longo dos seus 37 anos de existência, a Escola Superior 
de Enfermagem, hoje Escola Superior de Saúde, afirmou-se 
pela qualidade de ensino, pela exigência da sua formação, 
pelo corpo docente qualificado e pelo atendimento de 
proximidade. A sua contribuição para a Enfermagem e para 
o desenvolvimento em Saúde é reconhecida a nível 
nacional.

Actualmente, a ESS disponibiliza o curso de Licenciatura 
em Enfermagem, Cursos de Pós-Licenciatura em 
Enfermagem (várias áreas de especialização), Cursos de 
Pós-Graduação e Mestrados em Enfermagem / Saúde. A 
curto prazo, pretende-se alargar a oferta formativa em 
saúde. 

O novo complexo pedagógico encontra-se em construção, 
pelo que, no próximo ano, estarão disponíveis novos 
espaços, com melhores condições e devidamente 
equipados. 

O nosso objectivo é contribuir para a formação de cidadãos 
livres, criativos, críticos e solidários, com elevados níveis de 
competência e motivados para construir o seu projecto de 
vida. 

A comunidade académica da ESS está pronta para vos 
receber e conta convosco para continuar a construir uma 
história de sucesso.

A Directora

Mara Rocha

/
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A Coordenação de Curso estará consigo em todo este 
percurso!

A Coordenadora de Curso

Carminda Morais

/

ENFERMAGEM
 

Jovem estudante da ESS

As primeiras palavras são endereçadas no sentido das 
boas-vindas à Escola Superior de Saúde, que marcará, 
concerteza, um ponto de viragem nas vossas vidas.

 Desde já, contamos consigo, em termos individuais e 
colectivos, no reforço da cultura de uma Escola que aposta 
na diferença pela competência, pela capacidade de 
intervenção na saúde, em geral e na enfermagem, em 
particular, e pela promoção do desenvolvimento integrado 
e harmonioso de todas as dimensões humanas.

Neste exercício de cidadania activa, vislumbram-se 
desafios e oportunidades que, acreditamos, serem 
vivenciados, reconhecidamente, com algum esforço, mas 
permeados também pelo prazer da descoberta e da 
participação na re/construção de novas realidades pessoais 
e profissionais futuras.

Seja bem-vinda/o

COORDENADORA DE CURSO
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Colega,

Abrem-se hoje as portas para uma das mais ousadas e 
gratificantes etapas da tua vida; e, por isso, te felicito. Vive-
a como por direito a deves viver. Em espírito e academia.

Não podes senão ganhar com isso.

Na tua AE, terás sempre uma porta aberta, um espaço de 
partilha, um ânimo de luta, dever e direito. Terás sempre 
uma identidade, e um grupo.

Em nome da AEESS-IPVC, bem-vindo ao Ensino Superior, 
bem-vindo à ESS-IPVC, bem-vindo à Enfermagem!

O Presidente da Associação de Estudantes
Luís P. Durães

/
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Período Lectivo

Época Normal
1º Ano1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

1º Ano 2º Ano 3º Ano

18 a 22/07/2011

25 a 29/07/2011 04 a 08/04/2011 07 a 11/02/2011

28/03 a 01/04/2011 31/01 a 04/02/2011 04  a 08/07/2011

Época de Recurso

Época Especial

1º Semestre
20/09/2010 a
11/02/2011

2º Semestre
14/02/2011 a
29/07/2011

Natal
20/12/2010 a
02/01/2011
Carnaval
07 e 08/03/2011

Páscoa
18 a 24/04/2011

1ª Prestação
No acto da matrícula ou
renovação da inscrição

Restantes Prestações
Consultar Regulamento
de Propinas do IPVC

Paragem Lectiva Feriados Pagamentos de Propinas

ANO LECTIVO-2010/2011

EXAMES

05 Outubro
01 Novembro
01 Dezembro
08 Dezembro

25 Abril
10 de Junho
23 de Junho

1ª Fase / 1º ano  - 13 a 17/09/2010

2º, 3º e 4º anos - 23 de Agosto a 03 de Setembro de 2010

3ª Fase / 1º ano - 19 a 22/10/2010

2ª Fase / 1º ano  - 28/09 a 04/10/2010

Matrículas

Época de Recurso (1º Sem) Época Especial(2º Sem e anuais) 

Inscrições para Exames

Época Normal (1º Sem) Época de Recurso (1º Sem) 2º Semestre e anuais 2º Semestre e anuais

Inscrições para Exames de Melhoria de Nota

Até 2 dias úteis da data
de exame da U. C.

Até 2 dias úteis da data
de exame da U. C.

Até 2 dias úteis da data
de exame da U. C.

Até 2 dias úteis da data
de exame da U. C.

Até 2 dias úteis da data
de exame da U. C.

Até 2 dias úteis da data
de exame da U. C.

Até 2 dias úteis da data
de exame da U. C.

INSCRIÇÕES

Tolerância: SEMANA ACADÉMICA - 16 a 20 de Maio                         Dia da Escola: (Opcional)
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CONTACTOS

ESS
Rua D. Moisés Alves de Pinho | 4900-314 Viana do Castelo
Telef: 258 809 550 | Fax: 258 809 579
www.ess.ipvc.pt | esenfvc@ess.ipvc.pt

Directora
Prof. Mestre Mara Rocha - mararocha@ess.ipvc.pt

Subdirectora
Prof. Doutora Aurora Pereira - aurorapereira@ess.ipvc.pt

Coordenadora de Curso
Enfermagem - Prof. Doutora Carminda Morais - carmindamorais@ess.ipvc.pt
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Director
Coordenadores de Curso

Contabilidade e Fiscalidade
Distribuição e Logística
Informática de Gestão
Marketing e Comunicação Empresarial

Associação de Estudantes
Calendário
Contactos

//
//
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A Escola Superior de Ciências Empresariais [ESCE] é a mais 
jovem unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo [IPVC]. Criada em 1999, iniciou as suas 
actividades lectivas em Novembro de 2001.

A ESCE-IPVC está localizada em Valença, uma vila 
histórica, situada na margem esquerda do rio Minho, numa 
zona de rara beleza paisagística e com elevado potencial de 
desenvolvimento económico e social.

A escassas centenas de metros de Espanha, a ESCE-IPVC 
assume um lugar de protagonismo na formação superior, 
respondendo às necessidades de um tecido empresarial 
cada vez mais competitivo e exigente ao nível da 
qualificação dos seus recursos humanos.

No que respeita a acessibilidades, a ESCE-IPVC encontra-se 
junto à Estação dos Caminhos-de-Ferro, à Central de 
Transportes bem como à auto-estrada A3, que lhe 
proporcionam um acesso fácil.

Instalada provisoriamente num bonito edifício centenário, 
devidamente adaptado, a ESCE-IPVC conta com um corpo 
docente jovem, dinâmico e altamente qualificado, quer em 
termos académicos, quer pela sua ligação à actividade 
empresarial.

ESCE
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DIRECTOR
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Caros novos alunos da ESCE

Na qualidade de Director quero dar-vos as boas-vindas e 
agradecer- vos a confiança que depositais nesta Escola e no 
seu corpo docente, para aqui trabalharem, connosco e em 
conjunto, com vista à construção de uma comunidade de 
pessoas melhor preparadas, com cidadãos mais capazes e 
profissionais mais qualificados.

Mas quero, igualmente, dar-vos os parabéns pela escolha 
que fizestes, uma vez que é nossa firme convicção que a 
f o r m a ç ã o  m i n i s t r a d a  n a  E S C E  c o r r e s p o n d e  
verdadeiramente às necessidades actuais e futuras do 
mercado de trabalho.

A todos desejo um ESCElente ano lectivo, cheio de 
sucessos, com votos de que constitua um sólido patamar 
no sentido da vossa realização pessoal e profissional.

BOM ANO…

O  Director

João Paulo Vieito

/
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CONTABILIDADE E FISCALIDADE
Caros alunos,

A Contabilidade e a Fiscalidade são áreas do conhecimento 
que primam pela constante mutação e, tal evidência, exige 
um perfil consonante com a facilidade de adaptação e 
predisposição para a formação contínua. Estas 
características são essenciais para uma intervenção 
qualitativa, neste domínio, que vaticine um retorno de 
integração e realização pessoal e profissional numa 
sociedade em constante evolução, como a que vivemos.

O curso de Contabilidade e Fiscalidade que propomos, 
numa perspectiva empreendedora, atribui competências e 
valências para desempenharem com qualidade e 
capacidade inovadora,  funções nesta área de 
conhecimento, com elevado potencial de empregabilidade.

Dediquem-se e sejam felizes!

A Comissão de Curso

/

COORDENADORES DE CURSO
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Estarei sempre ao vosso dispor para vos ajudar e aconselhar 
ao longo da vossa estadia na ESCE.

Votos de muitas felicidades neste vosso percurso 
académico e pessoal.

O Coordenador de Curso 

Tiago Pinho

/

DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
Bem-vindos à ESCE,

Antes de mais, as minhas felicitações por escolherem este 
curso de ESCElência. A licenciatura em Distribuição e 
Logística permitir-vos-á conhecer com bastante detalhe 
um outro “mundo” que nos passa muitas vezes ao lado, 
pois basta pensar que tudo o que consumimos provém de 
algum lugar neste planeta e que necessita de ser 
processado, acondicionado, transportado e entregue. 
Assim, ao longo da licenciatura irão apreender conceitos de 
gestão logística que espera-se, de futuro, vos sirvam para 
vingarem no mundo empresarial.

Esta nova fase das vossas vidas irá ser extremamente 
exigente, pois como devem compreender, o mundo 
empresarial assim o é, e queremos que os nossos alunos 
sejam nada menos que ESCElentes.

COORDENADORES DE CURSO
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INFORMÁTICA DE GESTÃO
Novos alunos,

Dou-vos as boas vindas e felicito-vos pela escolha que 
efectuaram de se candidatarem à licenciatura em 
Informática de Gestão da Escola Superior de Ciências 
Empresariais do IPVC.

A licenciatura em Informática de Gestão está organizada de 
forma a munir os alunos de sólidas competências nas área 
da gestão e da informática que, no futuro, vos permitirá 
enfrentar, com êxito, o exigente e competitivo mundo do 
trabalho.

Como coordenador de curso, e conjuntamente com os 
restantes docentes e funcionários, estarei sempre 
disponível para vos apoiar nesta caminhada.

Felicidades para esta nova fase da vossa vida!

O Coordenador de Curso

Luís Barreto

/

COORDENADORES DE CURSO
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MARKETING E COMUNICAÇÃO 
EMPRESARIAL
Caros alunos,

É com grande satisfação que vos recebemos na nossa 
Instituição de Ensino Superior.

Estamos certos que para a decisão de se inscreverem na 
Licenciatura de Marketing e Comunicação Empresarial da 
Escola Superior de Ciências Empresariais do IPVC, pesou o 
facto de saberem que existe uma escassez de quadros 
superiores, quer a nível nacional quer regional, com 
competências para trabalhar num mercado global. Esse 
será o vosso mundo de desafios e oportunidades!

A Comissão de Curso estará sempre disponível para, ao 
longo do normal desenvolvimento do vosso percurso 
académico, vos ajudar a ultrapassar todos os obstáculos 
que possam surgir.

Sejam bem-vindos!

A Comissão de Curso

/

COORDENADORES DE CURSO
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Sejam  bem-vindos (as)  caros(as)  Colegas!

É com enorme prazer que vos recebemos, a vós... futuros 
“doutores”, nesta  mui  nobre  e  cada  vez  maior  academia,  
de  seu  nome  ESCE.

Pela nossa parte, a AEESCE, desejamo-vos a maior das 
felicidades rumo ao tão almejado “canudo”, pelo que 
estaremos sempre à vossa disposição e prontos para vos 
ajudar  em  tudo  o  que  for  necessário.

Saudações  Académicas,

O  Presidente  da  Associação  de  Estudantes

Humberto  Caldas

/
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CALENDÁRIO

INSCRIÇÕES

Período Lectivo

Época
1º Semestre 31 de Janeiro a 11 de Fevereiro

04 de Julho a 15 de Julho

14 a 18 de Fevereiro

18 a 22 de Julho

05 a 09 de Setembro

2º Semestre

1º Semestre

2º Semestre
Época de Recurso

Época Especial

1º Semestre
20 de Setembro a
21 de Janeiro

2º Semestre
28 de Fevereiro a
24 de Junho

Natal
20 de Dezembro a 
31 de Dezembro 
Carnaval
7 e 8 de Março

Páscoa
18 a 21 de Abril

1ª Prestação
No acto da matrícula ou
renovação da inscrição

Restantes Prestações
Consultar Regulamento
de Propinas do IPVC

05 Outubro
01 Novembro
01 Dezembro
08 Dezembro

25 Abril
10 de Junho
23 de Junho

Paragem Lectiva

2º, 3º e 4º anos - 01 de Agosto a 05 Setembro de 2010

3ª Fase / 1º ano - 19 a 22 de Outubro de 2010

2ª Fase / 1º ano - 29 de Setembro a 04 de Outubro de 2010

1ª Fase / 1º ano  - 13 a 17 Setembro de 2010

Matrículas

Época de Recurso (1º Sem) Época Especial(2º Sem e anuais) 

Inscrições para Exames

Época de Recurso (1º Sem) (2º Sem e anuais) 

18 e 19 de Julho de 201114 e 15 Fevereiro de 2011

Inscrições para Exames de Melhoria de Nota

Tolerância: SEMANA ACADÉMICA - 16 a 20 de Maio                         Dia da Escola: (Opcional)

Feriados Pagamentos de Propinas

ANO LECTIVO-2010/2011

EXAMES
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ESCE

Av. Miguel Dantas | 4930-678 Valença

Telef: 251 800 840 | Fax: 251 800 841

www.esce.ipvc.pt | geral@esce.ipvc.pt

Director  

Prof. Doutor João Paulo Vieito - joaovieito@esce.ipvc.pt

Subdirector

Prof. Mestre Luís Barreto- lbarreto@esce.ipvc.pt

Coordenadores de Curso

Contabilidade e Fiscalidade - Prof. Doutor João Paulo Vieito - joaovieito@esce.ipvc.pt

Distribuição e Logística - Prof. Doutor Tiago Pinho - tiago.pinho@esce.ipvc.pt

Informática de Gestão - Prof. Mestre Luís Barreto - lbarreto@esce.ipvc.pt

Marketing e Comunicação Empresarial - Prof. Doutor Jorge Figueiredo - jfigueiredo@esce.ipvc.pt

CONTACTOS
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ESE-IPVC  Escola Superior de Educação / Viana do Castelo

ESA-IPVC  Escola Superior Agrária / Ponte de Lima

ESTG-IPVC  Escola Superior de Tecnologia e Gestão / Viana do Castelo

ESS-IPVC  Escola Superior de Saúde / Viana do Castelo

ESCE-IPVC  Escola Superior de Ciências Empresariais / Valença

/

/

/

/

/

Presidência e Serviços Centrais do IPVC
Praça General Barbosa | 4900-347 Viana do Castelo
Telef.: 258 809 610 | Fax: 258 829 065
Site: www.ipvc.pt | E-mail: geral@ipvc.pt


