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Escola de Gestão do IPCA 
celebra 25 anos de atividade

Investimento que ultrapassa os 627 311 euros

A 
Escola Superior de 

Gestão do Instituto 

Politécnico do Cá-

vado e do Ave (IP-

CA), celebra a 6 de outu-

bro 25 anos de atividade. 

Em comunicado envia-

do ao Diário do Minho, fon-

te da insitutição de ensi-

no superior afirma que a 

efeméride será comemo-

rada de 6 a 8 de outubro 

com eventos para toda a 

comunidade académica.

Assim, as celebrações 

iniciam no dia 6 de outu-

bro, com uma simbólica 

homenagem ao primeiro 

diretor da ESG, o Profes-

sor João Carvalho, e com 

uma resenha dos 25 anos 

de atividade da escola. Se-

gue-se depois a sessão so-

lene, que contará com a 

presença do secretário de 

Estado do Ensino Supe-

rior, João Sobrinho Tei-

xeira. Ainda neste dia vão 

tomar posse e reunir pe-

la primeira vez os mem-

bros do Conselho Consul-

tivo da ESG.

O dia 7 de outubro é 

CA darem a conhecer os 

seus projetos no Master-

class Symposium.

O dia 8 de outubro é 

dedicado aos novos es-

tudantes de licenciatura, 

com a iniciativa “Conver-

sas com…”. Será um mo-

mento de conversa infor-

mal e descontraída com 

estudantes que já passa-

ram pelos cursos da ESG, 

Escola de Gestão do IPCA

dedicado à investigação 

aplicada, nas áreas em que 

a ESG leciona, com o pri-

meiro Symposium on Ap-

plied Research in Mana-

gement School. Durante 

todo o dia, docentes de 

todas as áreas vão apre-

sentar os seus projetos de 

investigação. No final da 

tarde, será a vez dos mes-

tres e mestrandos do IP-

com o objetivo de facili-

tar a integração dos novos 

estudantes.  Estão mar-

cadas duas sessões, a pri-

meira a iniciar às 14h30 e 

a segunda agendada para 

as 16h00. 

As comemorações en-

cerram com o "Encontro 

25 anos da ESG", um jan-

tar com animação.
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