ID: 95058005

24-09-2021

Meio: Imprensa

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,93 x 17,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Investimento que ultrapassa os 627 311 euros

Escola Superior de
Gestão do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), celebra a 6 de outubro 25 anos de atividade.
Em comunicado enviado ao Diário do Minho, fonte da insitutição de ensino superior afirma que a
efeméride será comemorada de 6 a 8 de outubro
com eventos para toda a
comunidade académica.
Assim, as celebrações
iniciam no dia 6 de outubro, com uma simbólica
homenagem ao primeiro
diretor da ESG, o Professor João Carvalho, e com
uma resenha dos 25 anos
de atividade da escola. Segue-se depois a sessão solene, que contará com a
presença do secretário de
Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira. Ainda neste dia vão
tomar posse e reunir pela primeira vez os membros do Conselho Consultivo da ESG.
O dia 7 de outubro é
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dedicado à investigação
aplicada, nas áreas em que
a ESG leciona, com o primeiro Symposium on Applied Research in Management School. Durante
todo o dia, docentes de
todas as áreas vão apresentar os seus projetos de
investigação. No final da
tarde, será a vez dos mestres e mestrandos do IP-

CA darem a conhecer os
seus projetos no Masterclass Symposium.
O dia 8 de outubro é
dedicado aos novos estudantes de licenciatura,
com a iniciativa “Conversas com…”. Será um momento de conversa informal e descontraída com
estudantes que já passaram pelos cursos da ESG,

com o objetivo de facilitar a integração dos novos
estudantes. Estão marcadas duas sessões, a primeira a iniciar às 14h30 e
a segunda agendada para
as 16h00.
As comemorações encerram com o "Encontro
25 anos da ESG", um jantar com animação.

