
LICENCIATURA
ENGENHARIA CIVIL



A Engenharia Civil está cada vez mais
dinâmica: é impossível concebermos a
nossa vida sem edifícios e
empreendimentos para viver,
trabalhar e descansar; estradas, pontes
e caminhos de ferro; aeroportos, portos
e barragens - e queremos que tudo
isto seja sustentável.

Na Licenciatura em Engenharia Civil, a
experiência pedagógica e a ligação à
indústria garantem um curso onde
manda a componente prática.
Atualmente com procura crescente,
aqui vais ao encontro das
necessidades e exigências de
gabinetes de estudos e projetos,
câmaras municipais, empresas de
construção civil e de consultoria,
fiscalização, gestão e manutenção – e,
porque não, a tua própria empresa!

LICENCIATURA
ENGENHARIA CIVIL

DURAÇÃO 6 semestres

ECTS 180

FUNCIONAMENTO Diurno e noturno

Curso acreditado pela A3ES (Agência
de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior) e organizado de acordo com
as normas de registo no index da
FEANI (Federação Europeia das
Agências Nacionais de Engenharia). Dá
acesso à Ordem dos Engenheiros e à
Ordem dos Engenheiros Técnicos.



 

ALGUMAS ENTIDADES EMPREGADORAS

Empresas de Construção Civil e Obras
Públicas
Gabinetes de Estudos e Projetos
Câmaras Municipais, Serviços
Municipalizados e Gabinetes de Apoio às
Autarquias
Indústria de materiais de construção
Indústria de pré-fabricação
Instituições de ensino e/ou investigação

Vagas
Plano de estudos
Funcionamento das aulas
Propinas

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE

https://www.isel.pt/cursos/licenciaturas

CONTACTO DA COORDENAÇÃO
coordenador.lec@isel.pt

CÓDIGO 3118/9089

PROVAS DE INGRESSO
07 FQ + 19 MAT A

FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%

ALTERNATIVAS DE ACESSO
Maiores de 23, CET, TESP, TOCS e
Estudantes Internacionais

OFERTA PÓS-GRADUADA DO ISEL NA
ÁREA DO CURSO

Mestrado em Engenharia Civil
Pós-graduação em Conservação e
Reabilitação de Construções
Pós-graduação Especialização em
Engenharia Ferroviária

EMPREGABILIDADE

(fonte: infocursos.mec.pt)

96.4%



Escolhi Engenharia Civil por ser um
trabalho fascinante, nobre, capaz de
servir uma comunidade, uma cidade, um
país. Do ISEL, recordo o espírito de
partilha entre colegas, bem como a
disponibilidade que os professores têm
para com os alunos. Hoje em dia
trabalho com pessoas de vários países e
vejo a qualidade e excelência do ensino
do ISEL.

MAIS INFO
ISEL - Serviço de Relações Externas
e Internacionalização

relacoes.externas@isel.pt

218 317 074

LICENCIATURAS  ISEL

No ISEL, encontras o melhor equilíbrio entre
inovação, ensino prático e empregabilidade. Com
grande componente aplicada e laboratorial, os
nossos cursos proporcionam uma aprendizagem
mais cativante e eficaz e são altamente valorizados e
reconhecidos pelo mercado de trabalho. Aqui
encontras também uma relação de proximidade
entre alunos e professores única e o melhor ambiente
entre colegas. 

ENSINO |  INOVAÇÃO |  EMPREGABILIDADE

Pedro Batista Pinto
Bouygues (Reino Unido)

Ensino aplicado | Atividades extracurriculares
Interação com o mercado de trabalho

Programa Erasmus + | Bolsas de estudo

www.facebook.com/isel.pt/ @isel_lisbon_engineering_school


