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LICENCIATURA EM
ENGENHARIA
INFORMÁTICA

SAÍDAS PROFISSIONAIS
O diplomado em Engenharia Informá� ca do IPBeja está preparado para desempenhar 
as seguintes funções principais: (i) desenvolvimento de so� ware (analista, desenhador, 
programador e avaliador), nomeadamente na área da Web (front-end e back-end), 
aplicações para telemóveis/tablets, jogos e sistemas embebidos, (ii) administração e 
manutenção de sistemas informá� cos e de redes de computadores, (iii) administração 
de sistemas de informação e (iv) gestão de projetos informá� cos.  Estas funções podem 
ser desempenhadas em ins� tuições públicas ou empresas privadas, em diferentes 
áreas de aplicação (serviços, agricultura, indústria, entre outras mais específi cas).
A procura pelos diplomados do curso não tem parado de crescer nos úl� mos anos, 
quer a nível regional, nacional e internacional, alavancada na crescente colaboração 
estabelecida com uma mul� plicidade de empresas da área, como mostra a taxa de 
empregabilidade dos diplomados, que está perto dos 100% nos úl� mos anos, conforme 
dados do Portal InfoCursos (infocursos.mec.pt/).

OBJETIVOS
O curso oferece ao diplomado uma sólida formação-base na engenharia informá� ca, 
que comprovadamente o habilita a entrar no mercado de trabalho. Permite-lhe obter 
um sólido conjunto de competências e capacidades nas seguintes áreas: programação, 
sistemas opera� vos (Unix e Windows), engenharia de so� ware, projeto e segurança 
de redes de computadores, sistemas de gestão de bases de dados, interação pessoa 
computador e tecnologias de apoio a pessoas com necessidades especiais, análise de 
dados e sistemas de apoio à decisão, entre outros.
São igualmente trabalhadas outras competências, como o trabalho em grupo e em 
projeto, a responsabilidade, a comunicação, a resiliência, o espírito crí� co e de inicia� va 
e o empreendedorismo.
Todas estas valências são alicerçadas na maturidade deste curso com 25 anos de larga 
experiência, que tem associados 3 laboratórios de inves� gação e desenvolvimento, e 
que está acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 
e na Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).

Coordenador de Curso
Luís Carlos Bruno | informa� ca@ipbeja.pt

PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemá� ca ou
16 Matemá� ca e 07 Física e Química ou
16 Matemá� ca e 10 Geometria Descri� va

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/estig-ei
22



1º Ano  | 2º Semestre                     ECTS

PLANO DE ESTUDOS
Licenciatura em Engenharia Informá� ca

1º Ano  | 1º Semestre                     ECTS

Análise Matemá� ca                                      6,0

Física Aplicada à Computação                 6,0

Introdução à Programação                  6,0

Matemá� ca Discreta                                      6,0

Sistemas Digitais                                      6,0

Álgebra Linear                                      6,0

Arquitetura de Computadores                          6,0

Bases de Dados 1                                             6,0

Probabilidades e Esta� s� ca                  6,0

Programação Orientada por Objetos        6,0

2º Ano  | 2º Semestre                     ECTS2º Ano  | 1º Semestre                     ECTS

Bases de Dados 2                                      6,0

Linguagens de Programação                 6,0

Matemá� ca Computacional                  6,0

Redes de Computadores 1                  6,0

Sistemas Opera� vos                                     6,0

Engenharia de So� ware                  6,0

Estruturas de Dados e Algoritmos             6,0

Interação Pessoa-Computador                  6,0

Redes de Computadores 2               6,0

Tecnologias para a  Web e Disposi� vos
Móveis                                                          6,0

3º Ano  | 2º Semestre                     ECTS3º Ano  | 1º Semestre                     ECTS

Desenvolvimento de Aplicações Web      6,0

Dinâmica de Grupos e Comunicação        2,0

Programação para Disposi� vos Móveis   6,0

Projeto Integrado                                      4,0

Segurança em Redes de Comunicação     6,0

Sistemas de Informação                  6,0

Administração de Sistemas              4,5

Estágio ou Projeto                                          15,0

Marke� ng e Empreendedorismo                  3,0

Regulação da Informá� ca                 3,0

Tópicos de Engenharia Informá� ca           4,5


