
MESTRADO
ENGENHARIA INFORMÁTICA E 
MULTIMÉDIA



Inteligência Artificial, Realidade
Aumentada/Virtual, Computação de
Dados em Larga Escala,
Desenvolvimento Centrado na
Experiência do Utilizador – este mestrado
aborda temas atuais e inspiradores para
o futuro: partindo de uma formação geral
em Engenharia Informática, conduz a
uma especialização em desenvolvimento
de software Multimédia e Inteligência
Artificial, áreas de grande impacto na
sociedade atual.
Em constante atualização e com forte
componente prática, o Mestrado em
Engenharia Informática e Multimédia
traz para o ensino a energia e o
dinamismo desta área. Com elevada
empregabilidade, os nossos mestres
combinam a Engenharia Informática
com a Multimédia para marcar a
diferença no mercado de trabalho.

MESTRADO
ENGENHARIA
INFORMÁTICA E
MULTIMÉDIA

DURAÇÃO 4 semestres

ECTS 120

FUNCIONAMENTO 

Duirno e pós-laboral

APOIO



 

Calendário de candidaturas
Vagas
Funcionamento das aulas
Propinas

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE

em www.isel.pt/cursos/mestrados

CONTACTO DA COORDENAÇÃO
coordenador.meim@isel.pt

CONDIÇÕES PARA CANDIDATURA
Grau de licenciado, ou equivalente
legal, em Engenharia Informática
ou área afim
ou 
Grau académico superior
estrangeiro reconhecido em
Portugal nas áreas
supramencionadas
ou 
Currículo escolar, científico ou
profissional reconhecido pelo
Conselho Técnico-Científico.

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

Aprendizagem Automática
Realidade Aumentada e Realidade
Virtual
Ambientes Virtuais Interativos
Inteligentes
Computação de Dados em Larga Escala
Desenvolvimento Centrado na
Experiência do Utilizador

EMPREGABILIDADE

ALGUMAS ENTIDADES EMPREGADORAS

Accenture
Agap2IT
EDP
Glintt
Ongagement
NOS Multimédia
Novabase
NTT Data
Tekever
...

(fonte: www.ipl.pt/sites/default/files/comunidade
/estatisticas_empregabilidade_ipl.pdf)

100%



MAIS INFO
ISEL - Serviço de Relações Externas
e Internacionalização

relacoes.externas@isel.pt

218 317 074 ENSINO |  INOVAÇÃO |  EMPREGABILIDADE

MESTRADOS  ISEL
Os mestrados do ISEL combinam o melhor equilíbrio
entre currículos inovadores, ensino com forte
componente laboratorial e empregabilidade. A
ligação ao tecido empresarial, fruto de muitos
projetos desenvolvidos em conjunto, marca presença
nos próprios cursos e garante formações atuais e
sintonizadas com o mercado de trabalho. No ISEL, os
nossos estudantes encontram ainda o melhor
ambiente entre colegas e uma relação de
proximidade entre alunos e professores única.

Ensino aplicado | Atividades extracurriculares

Interação com o mercado de trabalho | Programa

Erasmus + | Horário pós-laboral | Bolsas de estudo

Adquiri a capacidade de enfrentar o
desafio do futuro via temas atuais e
forte componente prática de uma
forma interativa e motivadora.

Miguel Batista
Engenheiro de Sistemas

Aprendi a conjugar o gosto pela
informática e a profissão. Aprendi a
Engenharia escondida no acesso à
Internet ou num videojogo.

João Palma
Analista de Sistemas/Programador


