
LICENCIATURA
ENGENHARIA INFORMÁTICA E 
MULTIMÉIDA



A Licenciatura em Engenharia
Informática e Multimédia está em
constante atualização para te sintonizar
com o desenvolvimento de aplicações
multimédia para a internet e
dispositivos móveis, ambientes
multimédia interativos, reais ou virtuais,
animação 3D, jogos, sistemas
inteligentes, tecnologias de interface
entre o mundo físico e digital, produção
de conteúdos áudio, imagem e vídeo - e
muito mais!

Apostando num ensino de caráter
prático, este curso prepara-te para seres
um profissional altamente qualificado
numa área cada vez mais crucial em
setores como a comunicação, a
educação, o entretenimento, a indústria,
a medicina ou a investigação científica.
Qual vais escolher?

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
MULTIMÉDIA



 

ALGUMAS ENTIDADES EMPREGADORAS
Altice
Brisa   
Cisco   
Drivetel     
Efacec
Ericsson 
Google     
IBM
Microsoft  
Nokia
NOS       
ONI 
Siemens
Telcabo
Vodafone 

OFERTA PÓS-GRADUADA DO ISEL NA
ÁREA DO CURSO

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

EMPREGABILIDADE
(fonte: infocursos.mec.pt)

95.2%

Vagas
Plano de estudos
Funcionamento das aulas
Propinas

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE

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

CONTACTO DA COORDENAÇÃO
coordenador.leim@isel.pt

CÓDIGO 3118/L052

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



Este curso oferece aos seus alunos a
capacidade de enfrentar os desafios do
futuro através de matérias atuais e de
uma grande componente prática que,
não só os prepara para a vida
profissional, como também os ajuda a
consolidar o conhecimento adquirido de
uma forma interativa e motivadora.

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

Miguel Batista
Developer, Sky Technology
Centre

Ensino aplicado | Atividades extracurriculares
Interação com o mercado de trabalho

Programa Erasmus + | Bolsas de estudo

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


