
LICENCIATURA
ENGENHARIA INFORMÁTICA E DE 
COMPUTADORES



Num mesmo curso, aplicações para
telemóveis, sistemas operativos, redes
de computadores, sistemas embebidos
e muito mais! Seja na área da banca e
serviços, em empresas de consultoria,
em instituições de saúde ou em
empresas de desenvolvimento de
software, na administração e
manutenção de sistemas informáticos
ou de sistemas de informação, a procura
de engenheiros informáticos não para
de crescer.

Fruto de larga experiência e cooperação
em direto com serviços, empresas e
indústria, tanto públicos como privados,
a Licenciatura em Engenharia
Informática e de Computadores do ISEL
é a resposta para quem quer ficar a par
do estado da arte e com todas as
ferramentas para ir mais além.

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.

LICENCIATURA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA E DE 
COMPUTADORES



 

ALGUMAS ENTIDADES EMPREGADORAS
Amazon
Brisa
BitCliq
Claranet
Fordesi
Nokia Networks
NovaBase
Sky

Empresas de desenvolvimento de software
Empresas de consultadoria
Entidades da administração pública

OFERTA PÓS-GRADUADA DO ISEL NA
ÁREA DO CURSO

Mestrado em Engenharia Informática e
de Computadores
Mestrado em Engenharia Informática e
Multimédia
Mestrado em Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações
Postgraduate Course Optoelectronics and
Photonics Engineering

EMPREGABILIDADE
(fonte: infocursos.mec.pt)

99.8%

Vagas
Plano de estudos
Funcionamento das aulas
Propinas

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE

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

CONTACTO DA COORDENAÇÃO
coordenador.leic@isel.pt

CÓDIGO 3118/9121

PROVAS DE INGRESSO
19 MAT A

FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%

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



Estudar no ISEL permitiu-me desenvolver
bases sólidas para hoje em dia estar a
trabalhar numa das mais reconhecidas
empresas de tecnologia do mundo. Uma
formação como a deste curso não é
apenas uma fonte de conhecimento
teórico e prático, mas também um
requisito necessário para os níveis de
exigência do mercado atual.

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

Tony Tam
Software Development
Engineer, Amazon

Ensino aplicado | Atividades extracurriculares |
Interação com o mercado de trabalho |
Programa Erasmus + | Bolsas de estudo

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


