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Isabel Valín, Diretora da ESA-IPVC 

 

Caro Aluno,  

 

Bem-vindo à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Uma escola que durante 

os últimos anos tem vindo a ocupar um papel cada vez mais importante no Ensino Superior no domínio das 

ciências da vida e da terra, nomeadamente nas áreas agronómicas, ambientais, biológicas e veterinárias. 

Estás prestes a formar parte de uma escola dinâmica, atenta às necessidades da região onde se insere, 

que te vai permitir construir o teu próprio percurso formativo ao longo dos próximos anos. Encontrarás uma 

escola bem equipada ao nível de laboratórios, instalações físicas e equipamentos que proporcionam uma 

elevada qualidade na formação dos nossos alunos e permite, ao mesmo tempo, realizar serviços 

especializados à comunidade. Como novo estudante da ESA convido-te a participar e contribuir para o 

chamado “espírito da Agrária”, um espírito inclusivo, tolerante e abrangente que te permitirá alargar os teus 

interesses para além da componente técnica. Participa! E segue-nos nas redes sociais, nomeadamente no 

Facebook da ESA-IPVC (https://www.facebook.com/esa.ipvc), no Instagram esa_ipvc 

(https://www.instagram.com/esa_ipvc) e no Twitter ESA-IPVC (https://twitter.com/EsaIpvc)! 

 

 

Desejo-te as maiores felicidades para este novo percurso na ESA  

 

 

 

Isabel Valín - Diretora da ESA 

https://www.facebook.com/esa.ipvc
https://www.instagram.com/esa_ipvc
https://twitter.com/EsaIpvc
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A ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 

 

 

 

A Escola Superior Agrária (ESA) é uma das seis Escolas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(IPVC), criada em 1985 através do Decreto do Governo n.º 46/85 de 22 de Novembro. Localizada no 

Mosteiro de Refoios do Lima, no concelho de Ponte de Lima, a Escola Superior Agrária, alia uma forte 

carga histórica, transportada pela importância cultural e arquitetónica das suas instalações, excelentemente 

recuperadas pelo Arquiteto Fernando Távora, com os desafios do século XXI. Uma escola qualificada e 

dinâmica que tem à tua disposição uma equipa de docentes altamente qualificada. Aqui encontras 

laboratórios equipados com tecnologia de ponta nas mais diversas áreas de formação que te vão permitir 

desenvolver projetos de ensino, I&D e apoio à comunidade. Os estudantes da ESA dispõem de residência 

no próprio campus. 

 A ESA-IPVC é um centro de formação humana, cultural, científica e técnica de nível superior, sendo 

algumas das suas atribuições: 

a) a realização de cursos conducentes à obtenção, nos termos da lei, do grau de licenciatura e de 

mestrado; 

b) a realização de cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) e outros cursos de curta 

duração, creditáveis com certificados ou diplomas adequados; 

c) a organização ou cooperação em atividades de extensão educativa, cultural e técnica; 

d) o desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços especializados à comunidade.   



ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

Direção 

 
Diretora: Professora Doutora Maria Isabel Valin Sanjiao 
Contacto de e-mail: isabelvalin@esa.ipvc.pt 
 
Subdiretora: Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues 
Contacto de e-mail: acrodrigues@esa.ipvc.pt 
 
Secretariado da Direção: Maria Ofélia Lima de Brito 
Contacto de e-mail: secretariado@esa.ipvc.pt 
 

Conselho Pedagógico  

 
O Conselho Pedagógico é constituído por docentes e estudantes, com representação paritária. 
 
Presidente: Joaquim Mamede Alonso 
Contacto de e-mail: malonso@esa.ipvc.pt 
 
Maria Luísa Roldão Marques de Moura 
Representante dos docentes do Mestrado em Agricultura Biológica 
 
Ana Filipa da Silva Botelho de Almeida 
Representante dos estudantes do Mestrado em Agricultura Biológica 
 
Alexandre Nuno Vaz Batista de Vieira e Brito 
Representante dos docentes do Mestrado em Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia 

Cláudia Luís Martins Batista 
Representante dos estudantes do Mestrado em Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia 

Luís Miguel Cortez Mesquita de Brito 
Representante dos docentes do Mestrado em Engenharia Agronómica 
 
Fernanda Portela 
Representante dos estudantes do Mestrado em Engenharia Agronómica 
 
Maria Laura da Costa Soares 
Representante dos docentes da Licenciatura em Agronomia 

Camilo Afonso Carvalhido 
Representante dos estudantes da Licenciatura em Agronomia 
 
Álvaro Inácio Teixeira de Queiroz 
Representante dos docentes da Licenciatura em Biotecnologia 
 
Sara Cristina Carneiro Ferreira 
Representante dos estudantes da Licenciatura em Biotecnologia 
 
Cláudio Alexandre da Costa Araújo Paredes 
Representante dos docentes da Licenciatura em Ciências e Tecnologias do Ambiente 

mailto:isabelvalin@esa.ipvc.pt
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Pedro Alvarinhas Ferreira 
Representante dos estudantes da Licenciatura em Ciências e Tecnologias do Ambiente 
 

Teresa Susana Letra Mateus 
Representante dos docentes da Licenciatura em Enfermagem Veterinária 
 
Bruna Vieira dos Santos Marques Fernandes 
Representante dos estudantes da Licenciatura em Enfermagem Veterinária 

Sandra Cristina Gonçalves da Silva 
Representante dos docentes da Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Geoinformática 

Joana da Silva Quintas 
Representante dos estudantes da Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Geoinformática 
 
Mário Jorge de Oliveira Barros 
Representante dos docentes do CTSP em Análises e Gestão Laboratorial 

Cátia Andreia Gomes da Rocha 
Representante dos estudantes do CTSP em Análises e Gestão Laboratorial 

Joaquim Orlando Lima Cerqueira 
Representante dos docentes do CTSP em Cuidados Veterinários 
 
Laura da Silva Pinheiro 
Representante dos estudantes do CTSP em Cuidados Veterinários 
 
José Raul de Oliveira Rodrigues 
Representante dos docentes do CTSP em Fruticultura, Viticultura e Enologia 
 
Hugo Cristiano Gomes Lourenço 
Representante dos estudantes do CTSP em Fruticultura, Viticultura e Enologia 

Joaquim Mamede Alonso 
Representante dos docentes do CTSP em Geoinformática e Gestão dos Recursos Naturais 
  
Rui Miguel Senra da Silva 
Representante dos estudantes do CTSP em Geoinformática e Gestão dos Recursos Naturais 
 
José Carlos da Silva Medeira dos Santos 
Representante dos docentes do CTSP em Gestão de Empresas Agrícolas 

Renato da Silva Gomes 
Representante dos estudantes do CTSP em Gestão de Empresas Agrícolas 

Susana Miguel Afonso Mendes Moura 
Representante dos docentes do CTSP em Gestão do Turismo em Espaço Rural 

Liliana Sofia 
Representante dos estudantes do CTSP em Gestão do Turismo em Espaço Rural 



Ana Isabel Oliveira Faria Ferraz 
Representante dos docentes do CTSP em Gestão e Qualidade Ambiental 
 
Filipe Seara da Costa 
Representante dos estudantes do CTSP em Gestão e Qualidade Ambiental 

Paulo Jorge Gonçalves Rodrigues 
Representante dos docentes do CTSP em Riscos e Proteção Civil 

Tiago André Ferraz Oliveira 
Representante dos estudantes do CTSP em Riscos e Proteção Civil 
 
 
Comissão técnico-científica 
 
A comissão técnico-científica da ESA integra o Conselho Técnico- Científico do IPVC e é constituída por 
quatro professores. 
 
Maria Luísa Roldão Marques de Moura (Coordenadora da Comissão Técnico-Científica) 
Contacto de e-mail: luisamoura@esa.ipvc.pt   
 
Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues 
Contacto de e-mail: acrodrigues@esa.ipvc.pt  
 
José Pedro Pinto de Araújo 
Contacto de e-mail: pedropi@esa.ipvc.pt 
 
Luís Miguel Cortez Mesquita de Brito 
Contacto de e-mail: miguelbrito@esa.ipvc.pt 
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CURSOS EM FUNCIONAMENTO NO ANO LETIVO 2020/2021 E RESPETIVOS COORDENADORES DE CURSO 

 
Mestrados 
 
Agricultura Biológica 
Coordenador de curso: Professora Doutora Isabel de Maria Cardoso Gonsalves Mourão 
Contacto de e-mail: isabelmourao@esa.ipvc.pt 
 
Engenharia Agronómica 
Coordenador de curso: Professor Doutor Luis Miguel Cortez Mesquita de Brito 
Contacto de e-mail: miguelbrito@esa.ipvc.pt 
 
Zootecnia 
Coordenador de curso: Professor Doutor José Pedro Pinto de Araújo 
Contacto de e-mail: pedropi@esa.ipvc.pt 
 
Licenciaturas 
 
Agronomia  
Coordenador de curso: Professor Doutor Manuel José Marinho Cardoso 
Contacto de e-mail: marinhocardoso@esa.ipvc.pt 
 
Biotecnologia  
Coordenador de curso: Professora Doutora Isabel Maria Barreira Afonso Paula 
Contacto de e-mail: iafonso@esa.ipvc.pt 
 
Enfermagem Veterinária 
Coordenador de curso: Professora Doutora Teresa Susana Letra Mateus 
Contacto de e-mail: tlmateus@esa.ipvc.pt 
 
Engenharia do Ambiente e Geoinformática  
Coordenador de curso: Professor Doutor Joaquim Mamede Alonso 
Contacto de e-mail: malonso@esa.ipvc.pt 
 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) 
 
Análises e Gestão Laboratorial 
Coordenador de curso: Professor Mestre Júlio César Oliveira Lopes 
Contacto de e-mail: juliocesar@esa.ipvc.pt 
 
Cuidados Veterinários 
Coordenador de curso: Professor Doutor Joaquim Orlando Lima Cerqueira 
Contacto de e-mail: cerqueira@esa.ipvc.pt 
 
Fruticultura, Viticultura e Enologia 
Coordenador de curso: Professor Doutor José Raúl de Oliveira Rodrigues 
Contacto de e-mail: raulrodrigues@esa.ipvc.pt 
 
Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais 
Coordenador de curso: Professor Doutor Cláudio Alexandre da Costa Araújo Paredes 
Contacto de e-mail: cparedes@esa.ipvc.pt 
 
Gestão de Empresas Agrícolas 
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Coordenador de curso: Professor Doutor José Carlos da Silva Medeira dos Santos 
Contacto de e-mail: jcms@esa.ipvc.pt 
 
Gestão do Turismo em Espaço Rural 
Coordenador de curso: Professora Doutora Joana Lopes Teixeira Nogueira Santos  
Contacto de e-mail: joananogueira@esa.ipvc.pt 
 
Riscos e Proteção Civil 
Coordenador de curso: Professora Doutora Sandra Cristina Gonçalves da Silva  
Contacto de e-mail: sandrasilva@esa.ipvc.pt 

mailto:jcms@esa.ipvc.pt
mailto:joananogueira@esa.ipvc.pt
mailto:sandrasilva@esa.ipvc.pt


SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE DA ESA-IPVC 
 

Serviços Académicos 

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo disponibiliza um serviço eletrónico para as atividades formais 
da área académica, com os vários perfis de utilização, em particular os perfis de aluno e docente. Nesta 
plataforma os utilizadores podem encontrar toda a informação sobre notas, matriculas, inscrições, pautas, 
propinas, emolumentos, entre outros assuntos. Para aceder a esta plataforma deverás utilizar as 
credenciais fornecidas pelo IPVC. 

 
Manuel Pereira da Rocha Barros 
manuelbarros@esa.ipvc.pt 

 
Rosália Maria Marinho Pinheiro Lacerda 
rosalia@esa.ipvc.pt 
 
Horário de atendimento: 9h00 – 13h00 e 14h00 – 17h00 
Telefone: 258 909 740 | 911 923 398 | 965 919 670 | 937 300 012 
e-mail: academicos@esa.ipvc.pt 
 

Serviços informáticos 
 
Os Serviços Informáticos da ESA (localizados no 4º piso) proporcionam-te apoio em termos de: 

i) obtenção de credenciais para acesso às plataformas on.ipvc e Moodle@ipvc; 
ii) configuração do teu PC para acesso à rede eduroam, para que tenhas acesso seguro à 

internet através do teu login institucional; 
acesso à VPN (rede privada virtual), que te permite aceder a recursos informáticos disponibilizados 
apenas dentro da rede interna da ESA-IPVC. 
 
Luís Armando Soares de Morais 
luisarmando@esa.ipvc.pt 
 
Horário de atendimento, sujeito a marcação prévia por e-mail: 
Segunda e Sexta Feira das 14h00h as 17h00 
Terça a Quinta Feira das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 

 

Serviços administrativos 

Os serviços administrativos (Balcão Único) da ESA-IPVC exercem a sua ação nos domínios da gestão 
financeira, expediente, arquivo e apoio logístico. 

 
Ana Maria da Silva Ferreira Correia 
anamaria@esa.ipvc.pt 

 
Maria de Fátima de Sousa Rodrigues Esteves 
fatima@esa.ipvc.pt 

 
Maria Rosalina Peixoto Barbosa Lopes 
lina@esa.ipvc.pt 
 
 
Biblioteca 
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Na Biblioteca da  ESA-IPVC podes usufruir dos seguintes serviços: 
i) Leitura presencial  
ii) Empréstimo domiciliário; 
iii) Empréstimo interbibliotecário - este serviço pode ser solicitado através do e-mail 

eib@esa.ipvc.pt; 
iv) Renovação não presencial - este serviço pode ser solicitado por telefone (258909749) ou 

através do e-mail biblioteca.esa@esa.ipvc.pt  
 
 
Adelino Tito Vieira Barros de Morais 
titomorais@esa.ipvc.pt 
 
Alberto Gonçalves Mesquita 
mesquita@esa.ipvc.pt 
 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta Feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 as 17h00  
 
Na ESA ou em qualquer lugar, através da VPN, poderás ter acesso à b-on, a Biblioteca do Conhecimento 
Online, que te permitirá aceder aos textos integrais de milhares de periódicos científicos e ebooks, nacionais 
e internacionais.   
 
Serviços laboratoriais 

Os serviços de laboratório apoiam as atividades que se inserem nos projetos de ensino, investigação e 

desenvolvimento e apoio à comunidade. Estes serviços são prestados nos vários laboratórios da ESA, 

incluindo a Adega Experimental, a Unidade de Tecnologia Pós-Colheita, o Laboratório de Biotecnologia 

Vegetal, o Laboratório de Tecnologia e Qualidade Alimentar e o Centro Veterinário. 

Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues 
acrodrigues@esa.ipvc.pt 
 
Isabel Maria Barreira Afonso Paula 
iafonso@esa.ipvc.pt 
 
Virgílio Miguel Marques Peixoto 
virgilio@esa.ipvc.pt 
 
Maria da Rocha Gonçalves 
mariarocha@esa.ipvc.pt 

Maria da Conceição Ferreira Marinho 
mariasusi@esa.ipvc.pt 
 
Maria Helena Gonçalves Ferreira Carvalhosa 
carvalhosa@esa.ipvc.pt 
 
 
 
Serviços agrários 
 
Os serviços agrários apoiam as atividades agrárias de produção e comercialização de produtos 
agroalimentares, bem como as atividades que se inserem no âmbito dos projetos de ensino, de investigação 
e desenvolvimento e de apoio à comunidade. Os serviços agrários integram os terrenos agrícolas, os 
terrenos florestais, as máquinas e os equipamentos agrícolas, as estufas e outros recursos agrários 
instalados na ESA-IPVC. 

mailto:eib@esa.ipvc.pt
mailto:biblioteca.esa@esa.ipvc.pt
mailto:titomorais@esa.ipvc.pt
mailto:mesquita@esa.ipvc.pt
mailto:acrodrigues@esa.ipvc.pt
mailto:iafonso@esa.ipvc.pt
mailto:virgilio@esa.ipvc.pt
mailto:mariarocha@esa.ipvc.pt
mailto:mariasusi@esa.ipvc.pt
mailto:carvalhosa@esa.ipvc.pt


 
Maria Isabel Valín Sanjiao 
isabelvalin@esa.ipvc.pt 
 
José Pedro Pinto de Araújo 
pedropi@esa.ipvc.pt 
 
José Raul de Oliveira Rodrigues 
raulrodrigues@esa.ipvc.pt 
 
José Fernando Monteiro Durão 
josedurao@esa.ipvc.pt 
 
 

Cooperação e mobilidade internacional 

Coordenadora do programa Erasmus na ESA: Professora Doutora Sandra Silva 
sandrasilva@esa.ipvc.pt 

 

Outros serviços transversais do IPVC de que poderás usufruir: 

bira@ipvc.pt - O IPVC tem à tua espera bicicletas convencionais e elétricas às quais te podes candidatar 

por um ou dois semestres. 

bolsas@sas.ipvc.pt – A bolsa de estudo é concedida no máximo durante dez meses num ano letivo a 

estudantes economicamente carenciados, visando promover uma efetiva igualdade de oportunidades no 

sucesso escolar. A sua atribuição tem por base o estabelecido no Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo, aprovado pelo despacho nº. 5404/2017, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

publicado no Diário da República nº 118 (2ª Série), de 21 de Junho. 

gabinetedesaude@sas.ipvc.pt – O Gabinete de Saúde do IPVC (Centro Académico) tem como principal 

meta contribuir para a promoção da saúde (física, psicológica e social) e bem-estar de toda a comunidade 

académica, oferecendo um conjunto de serviços especializados e orientando projetos de intervenção (em 

parceria com outras entidades do distrito) para que a tua experiência no Ensino Superior seja o mais 

saudável e positiva! O Gabinete de Saúde promove ainda, regularmente, campanhas de informação, 

dádivas de sangue e ações de rastreio, basta ficares atento à tua agenda. 

oficinacultural@ipvc.pt - A Oficina Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC] foi criada 

com o intuito de fomentar o desenvolvimento de atividades de índole artística e cultural no IPVC, orientadas 

para a promoção da educação artística, não só ao nível dos alunos do IPVC, mas também das crianças e 

jovens da região, e da comunidade em geral, numa perspetiva de aproximação entre os atuais e antigos 

alunos da instituição com esta comunidade. A Oficina Cultural do IPVC funciona no Centro Académico do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), situado no edifício conhecido como o antigo BC-9. 
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ÓRGÃOS ESTUDANTIS 
 
Associação de Estudantes da ESA-IPVC  
Presidente: Ricardo Sá 
aeesapl@esa.ipvc.pt 
 
 
IAAS Ponte de Lima - Associação Internacional de Estudantes de Agricultura 
Presidente: Ana Rita Costa 
iaaspl@hotmail.com 
 
ECOESA - Associação de Ecologia 
 
TUNESA - Tuna Feminina 
Magister: Laura Correia 
laurac@ipvc.pt 
 
TESA - Tuna Masculina 
Magister: André Martins 
martinsandre@ipvc.pt 
 
AAAESAPL - Associação dos Antigos Alunos da ESA-IPVC 
Presidente: Lia Ferreira 
aaa_esa@esa.ipvc.pt 
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PROJETOS E INICIATIVAS QUE CONTAM COM A TUA PARTICIPAÇÃO 

 

Envolve-te em projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico e de prestação de serviços 

especializados à comunidade! 

 

Na ESA-IPVC desenvolvem-se vários projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico e de 

prestação de serviços especializados à comunidade que se enquadram nos domínios técnico-científicos 

dos ciclos de estudos em funcionamento e que possibilitam a integração dos estudantes em atividades de 

investigação científica desde o 1º ano do curso. Paralelamente, decorrem também projetos transversais a 

todas as escolas do IPVC, que visam o desenvolvimento de competências socio-emocionais e a promoção 

de estilos de vida saudáveis e cidadania ativa, entre os quais se destacam os seguintes: 

i) Projecto INPEC+ - foi um dos projetos vencedores do concurso Academias Gulbenkian do 

Conhecimento 2020. O INPEC+ é um projeto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo que 

visa desenvolver competências de resiliência, autorregulação e comunicação nos estudantes 

do IPVC. Trata-se de um projeto que assume a particularidade de ser desenvolvido por 

estudantes, docentes e não docentes em todas as escolas do IPVC, assente na participação, 

inclusão, solidariedade, voluntariado e cocriação de conhecimento científico com vista à 

promoção de estilos de vida saudáveis e cidadania ativa. 

Coordenador na ESA-IPVC: Teresa Mateus; tlmateus@esa.ipvc.pt 

ii) Eco-Escola - A Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Educação e a Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo foram galardoadas pelo 

trabalho desenvolvido em prol da educação para a cidadania ambiental. O reconhecimento 

do trabalho desenvolvido, em prol do ambiente e sustentabilidade, resultou na atribuição do 

GALARDÃO ECO-ESCOLAS 2019, simbolizado na bandeira verde que se encontra hasteada 

em cada uma das Escolas. A Escola Superior Agrária é galardoada pelo terceiro ano 

consecutivo tendo já sido hasteada uma bandeira verde nos últimos dois anos. 

Equipa de coordenação do Programa Eco-Escola na ESA-IPVC:  

Gabriela Dias; gabriela@esa.ipvc.pt 

Sandra Silva; sandrasilva@esa.ipvc.pt 

iii) Escola Inclusiva – A política de Responsabilidade Social Corporativa Interna e Externa da 

ESA-IPVC tem impacto na formação do capital humano, capital social e desenvolvimento local 

sustentável. Os projetos de Responsabilidade Social da Escola visam atender às 

necessidades e ao desenvolvimento integral e sustentável da comunidade através de 

diferentes iniciativas. A ESA-IPVC está empenhada em promover um ensino socialmente 

responsável, através da formação de profissionais / cidadãos de excelência, conscientes e 

solidários com os problemas sociais. 

Coordenador na ESA-IPVC: José Pires; josepires@esa.ipvc.pt 
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Mostra o teu espírito empreendedor! 

O PoliEmpreende é um concurso de ideias e de planos de negócios que tem como objetivo avaliar e premiar 

projetos desenvolvidos e apresentados por estudantes do ensino politécnico. A nível regional, cada Instituto 

Politécnico promove um conjunto de iniciativas destinadas aos seus alunos, que culminam na escolha do 

melhor projeto. Os projetos vencedores em cada região são, posteriormente, submetidos à apreciação de 

um júri Nacional que irá escolher os três melhores projetos nacionais. Em ambos os casos estão previstos 

prémios monetários a distribuir de acordo com o regulamento do concurso. Além do prémio monetário, 

poderá também ser oferecida a incubação do projeto na In.Cubo. O concurso desenvolve-se em diversas 

fases com o objetivo de envolver os participantes na temática do Empreendedorismo e no fomento do 

espírito empresarial. Poderás obter mais informação em http://poliempreende.ipvc.pt/. 

 

Colabora e Participa na Avaliação da Qualidade do Ensino! 

Contamos também com a tua participação e colaboração nos Inquéritos de Avaliação da Qualidade do 

Ensino. É fundamental, no Ensino Superior de hoje, uma maior cultura de envolvimento e participação, 

comum aos docentes e alunos e estimulada pelos dirigentes. É determinante em todo o processo de 

Acreditação e Avaliação dos Cursos e tão relevante é para o Vosso Curso e para o Instituto. O inquérito 

decorrerá na plataforma ON.IPVC, em Ferramentas > Atividade letiva > Inquérito de Avaliação da 

Satisfação da Qualidade de Ensino. Garantimos o anonimato ao longo de todo o processo de tratamento 

de dados. 

 

Queres ser Erasmus Guide Friend? 

O Erasmus Guide Friend é um conceito que o IPVC implementou, em que são os próprios alunos das 

escolas do IPVC que irão receber, orientar e familiarizar os alunos estrangeiros, em programas de 

mobilidade, facilitando a sua integração no ambiente académico e regional. As vantagens deste papel estão 

associadas à experiência com idiomas diferentes, assim como à prática frequente e fluente do inglês devido 

à sua obrigatoriedade, o convívio, o conhecimento de novas culturas e amizades. No final será entregue 

um Certificado de colaboração ao aluno voluntário, que será, seguramente, uma mais-valia no seu 

Curriculum vitae. Se és aluno do IPVC, dinâmico, inovador, com gosto por novas amizades e convívio, 

preenche a ficha de candidatura ‘Erasmus Guide Friend’ e envia-a por e-mail para internacional@ipvc.pt   

Ficha de candidatura ‘Erasmus Guide Friend’: 

http://internacional.ipvc.pt/sites/default/files/Ficha%20de%20Candidatura%20ERASMUS%20GUIDE%20F

RIEND_VF_0.doc  

 

Queres ser auditor? 

http://poliempreende.ipvc.pt/
http://internacional.ipvc.pt/sites/default/files/Ficha%20de%20Candidatura%20ERASMUS%20GUIDE%20FRIEND_VF_0.doc
mailto:internacional@ipvc.pt
http://internacional.ipvc.pt/sites/default/files/Ficha%20de%20Candidatura%20ERASMUS%20GUIDE%20FRIEND_VF_0.doc
http://internacional.ipvc.pt/sites/default/files/Ficha%20de%20Candidatura%20ERASMUS%20GUIDE%20FRIEND_VF_0.doc
http://internacional.ipvc.pt/sites/default/files/Ficha%20de%20Candidatura%20ERASMUS%20GUIDE%20FRIEND_VF_0.doc


Poderás integrar Equipas Auditoras do SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO. Para que possas ser selecionado 

consulta o Programa de Auditorias do IPVC e apresenta a tua candidatura preenchendo o formulário de 

candidatura, disponível em http://www.ipvc.pt/form-candidaturas-equipas-auditoria. Poderás obter mais 

informação em http://www.ipvc.pt/sites/default/files/Manual_Sistema_Gestao_Qualidade_IPVC_v17.pdf. 
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REGULAMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Na página de internet da ESA, integrada no portal do IPVC, http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esa/, 

encontrarás uma área “Alunos”, http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esa/esa_alunos que contém 

informação importante para sobre a atividade letiva e outras atividades académicas que se desenvolvem 

na Escola, nomeadamente: 

i) calendário escolar e calendários de avaliação para cada curso; 

ii) horários para consulta na plataforma on.ipvc, usando as tuas credenciais; 

iii) normas e regulamentos, entre os quais se destacam os Regulamento de Frequência e 

Avaliação do Aproveitamento dos CTeSP e cursos de 1º e 2º ciclo (licenciatura e mestrado, 

respetivamente). 

 

 

Medidas de prevenção de COVID-19 

   Em vários locais da ESA-IPVC, irás encontrar este selo, que significa que 

a Escola implementou um conjunto de medidas de prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, 

cumprindo as várias recomendações de diversas instituições, nomeadamente, da Direção Geral de Saúde 

(DGS) e Organização Mundial de Saúde (OMS). Algumas dessas medidas referem-se a: 

i) Redução da capacidade dos espaços letivos;  

ii) Colocação de dispositivos de álcool gel nas salas de aula e toalhetes para desinfeção dos 

postos de trabalho (como medida suplementar da desinfeção efetuada pelas funcionárias de 

limpeza, seguindo as recomendações da DGS e OMS);  

iii) Marcação de circuitos nas áreas de acesso;  

iv) Colocação de barreiras físicas em vidro e acrílico nos locais de atendimento e biblioteca;  

v) Utilização obrigatória de máscara e manutenção das distâncias de segurança; 

vi) Privilegiam-se as aulas presenciais, complementadas com aulas lecionadas em espelho e 

aulas teóricas lecionadas à distância. 

 

 

Contamos com a tua colaboração! 
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