
Destaques / Apresentação

- Formação sólida e estruturante nas áreas relacionadas com o planeamento, conceção, projeto, construção, manutenção, 
reabilitação, gestão e fiscalização de obras e infraestruturas, com ética, rigor, competência, responsabilidade e criatividade, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida humana e para um planeta mais sustentável;

- Durante o curso, os estudantes são incentivados a participar em estágios de verão, em atividades científicas e técnicas 
promovidas pelos diversos Centros de Investigação (INESCC, ISISE, MARE, CITTA, etc.), bem como integrar programas de 
mobilidade, que permitem a realização de parte dos estudos noutra Universidade estrangeira ou nacional;

- A excelente posição no ranking de Shangai (top 150, 5º lugar na Península Ibérica) do curso promovem a integração dos 
diplomados no mercado de trabalho, tanto a nível nacional, como internacional;

- O Departamento de Engenharia Civil dispõe de instalações modernas com todas as condições necessárias à lecionação de 
aulas, laboratórios com equipamento de ponta a nível mundial, uma biblioteca que disponibiliza bibliografia em suporte físico 
e/ou digital, diversas salas de estudo dotadas de equipamentos informáticos, bem como uma sala “24 horas” que poderá ser 
utilizada pelos estudantes em regime permanente; 

- O DEC possui um corpo docente totalmente doutorado, com excelente produtividade técnica e científica, propenso à inovação 
na transmissão do conhecimento e com disponibilidade para o acompanhamento pedagógico e científico, o que garante um 
ensino de elevada qualidade, dotando os diplomados de “ferramentas” para o seu sucesso profissional por mais adverso que 
seja o cenário.

Saídas Profissionais

- Técnico superior, com as competências de base para o exercício de funções de planeamento, conceção, direção, gestão 
e fiscalização de obras, gestão de empreendimentos, gestão de infraestruturas, direção técnica de empresas, consultoria 
e atuação em múltiplos setores tais como: construção, banca e seguros, indústria extrativa ou transformadora, serviços, 
administração pública central ou local ou enquanto empresário/a ou profissional liberal, ensino e investigação científica.;

- São vastas as possibilidades de intervenção no mundo que nos rodeia: edifícios, pontes, túneis, estradas, ferrovias, portos, 
aeroportos, barragens, parques eólicos, gestão de recursos hídricos, redes de abastecimento de água e de drenagem, 
planeamento regional / urbano, sistemas de transportes, regeneração urbana, cidades sustentáveis e inteligentes.

Engenharia Civil
Licenciatura, 1.º Ciclo

Áreas científicas em que se enquadra
Matemática, física, química e computação, construções, estruturas, geotecnia, hidráulica e planeamento do 
território/transportes

Colocados 1ª fase (2021/2022): 
Nota mínima 120,0; Nota máxima 174,5

Vagas para 2022-2023 (previsão): 55  
  

Provas de Ingresso
07 Física e Química + 19 Matemática A

Classificações Mínimas:
Nota de Candidatura (NC): 100 pontos
Prova de Ingresso (PI): 95 pontos

Nota de Candidatura (NC): 
NC = 0,50*Média do Secundário + 0,50*Prova de Ingresso

Pré-Requisitos: Não
Preferência Regional: Não 

Notas 
Organizado pelo Departamento de Engenharia Civil

saber  +

https://apps.uc.pt/courses/PT/course/8821

