LICENCIATURAS
www.estg.ipvc.pt

PORQUE VALE A PENA ESTUDAR NO IPVC
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo é uma instituição que aposta na
excelência da formação, situada numa das regiões mais bonitas de Portugal, o
Alto Minho. As nossas seis Escolas Superiores estão localizadas em edifícios
modernos e com excelentes equipamentos.
Temos sobretudo uma enorme vontade em que sejas nosso(a) aluno(a)! Essa
decisão está nas tuas mãos. Nas nossas fica o compromisso de que tudo
faremos para que nunca te arrependas de seres aluno(a) do IPVC.

LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS

PORTUGAL

ESCOLAS SUPERIORES IPVC:

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Design de
Ambientes
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
[03] Desenho
[10] Geometria Descritiva

CATEGORIA PROFISSIONAL
Designer

[12] História da Cultura e Artes

Um(a) Designer pode atuar nas seguintes áreas:
• Área de Design
• Área do Design de Ambientes

PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo

ONDE POSSO TRABALHAR
• Gabinetes de design
• Empresas especializadas na produção e construção de ambientes
• Gabinetes de I&D
• Autarquias e demais organismos públicos ou privados
Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Micael Miranda
“Atualmente enquanto Designer coloco em prática as ferramentas
e experiências que adquiri no IPVC, cuja formação assenta na capacitação de cada aluno em encontrar as suas ferramentas de trabalho e metodologias. Com formação em contexo real, os estudantes
são desafidos a participar em exposições e no desenvolvimento de

projetos fazendo com que, para além da experiência, consigam ser
premiados. Quem possuir um espírito proactivo e com vontade em
progredir irá encontrar no corpo docente um forte aliado, apoio e
estímulo, mesmo após a conclusão do percurso académico.”

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Design do
Produto
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
[03] Desenho
[10] Geometria Descritiva

CATEGORIA PROFISSIONAL
Designer

[12] História da Cultura e Artes

Um(a) Designer pode atuar na seguinte área:
• Área de Design

PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo

ONDE POSSO TRABALHAR
• Gabinetes de design
• Empresas
• Gabinete de estudos e projetos
• Outras empresas

Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

João Teixeira
“A licenciatura em Design do Produto sempre teve uma identidade
muito própria, algo que considero ser essencial no âmbito académico. Trata-se de uma identidade que se reflete em projetos materializados, aproximando-os de contextos reais, não só do IPVC mas
da própria região do Alto Minho. Em Design do Produto, a meto-

dologia é pensar local e agir global, é considerar a importância das
redes empresariais, é, no fundo, garantir projetos inovadores. As
competências adquiridas ao longo de 3 anos permitiram-me desempenhar um papel de destaque no departamento de design de
uma empresa de mobiliário de escritório.”

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Engenharia
Alimentar
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

• Empresas de comercialização e distribuição de produtos alimentares e similares
• Gabinetes de projeto
• Centros de formação profissional

CATEGORIA PROFISSIONAL
Engenheiro(a) Alimentar
Um(a) Engenheiro(a) Alimentar pode atuar nas seguintes áreas:
• Área da Saúde
• Área Alimentar
• Investigação
• Controlo da Qualidade
ONDE POSSO TRABALHAR
• Indústrias alimentares
• Empresas de consultadoria nas áreas da qualidade,
higiene e segurança alimentar
• Laboratórios de análise de águas e de alimentos

PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
[02] Biologia e Geologia e [16] Matemática
[07] Física e Química e [16] Matemática
PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo

Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Elisabete Pereira
“Sem dúvida, os melhores anos da minha vida foram passados em Viana
durante o período da minha formação. Sinto que cresci, que aprendi
muito, quer a nível pessoal quer a nível profissional.
As horas que passei nos laboratórios de Eng. Alimentar foram
determinantes para a minha profissão. O curso foi crucial, pois grande
parte do que desenvolvo profissionalmente tem o contributo dos

conhecimentos do que apreendi, bem como toda a capacidade de
resolução de problemas que advém das experiências que vivenciei na
licenciatura. O trabalho em equipa e a capacidade de liderança são
características que são desenvolvidas na licenciatura e que têm também
um papel fundamental na minha atividade laboral.“

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Engenharia Civil e
do Ambiente
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

PROVAS DE INGRESSO
[07] Física e Química e [16] Matemática
PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo

CATEGORIA PROFISSIONAL
Engenheiro(a) Civil e do Ambiente
Um(a) Engenheiro(a) Civil e do Ambiente pode atuar nas seguintes áreas:
• Área da Construção e Reabilitação
• Área das Tecnologias Ambientais
ONDE POSSO TRABALHAR
• Empresas de Construção
• Organismos Públicos
• Gabinetes de projeto
• Outras entidades

Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Carlos Vitorino
“A passagem pelo IPVC marcou a minha vida escolar e profissional.
A vida escolar transformou-se na medida em que o ensino superior
não era o que se esperava, neste curso não encontrei professores a
debitar matéria, mas sim amigos que levo para a vida, empenhados em nos transmitir os seus conhecimentos. A nível profissional,

o curso de Engenharia Civil e do Ambiente é uma formação com
provas dadas e que vai ao encontro das necessidades do mercado
devido à proximidade e entreajuda entre empresas e Instituição,
criando estágios junto dessas mesmas empresas e abrindo portas
aos seus alunos para um ingresso na sua vida profissional.“

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Engenharia da
Computação
Gráfica e
Multimédia
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

•
•
•
•

CATEGORIA PROFISSIONAL
Engenheiro(a) de Computação Gráfica e Multimédia
Um(a) Engenheiro(a) de Computação Gráfica e Multimédia pode
atuar na seguinte área:
• Área Gráfica e Multimédia
ONDE POSSO TRABALHAR
• Empresas de comércio eletrónico
• Empresas do setor gráfico
• Aplicações gráficas
• Empresas de Multimédia
• Arquiteturas multimédia distribuídas, sistemas de
informação em rede, bases de dados multimédia

Audiovisuais
Produtoras de áudio e vídeo
Formação
Investigação

PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
[16] Matemática
[07] Física e Química e [16] Matemática
[10] Geometria Descritiva e [16] Matemática
PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos
de Braga, Porto, Viana do Castelo

Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Hugo Barbosa
“Entrei no IPVC em 2013 para um CET e, em 2014, ingressei na licenciatura em ECGM. Estudei nesta instituição durante 4 anos. Foi
um percurso de aprendizagem e experiências que me marcaram
enquanto pessoa e aluno e que me deram técnicas que têm tido

grande influência na minha vida. Atualmente colaboro na ESTG
como docente e está a ser mais uma experiência nesta instituição,
agora numa outra vertente. Uma das coisas que mais gosto nesta
instituição é a forma como acolhe alunos e colaboradores.”

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Engenharia
de Redes e
Sistemas de
Computadores
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

•
•
•
•

CATEGORIA PROFISSIONAL
Engenheiro(a) de Redes e Sistemas de Computadores
Um(a) Engenheiro(a) de Redes e Sistemas de Computadores
pode atuar nas seguintes áreas:
• Área das redes de comunicação, integração e administração de sistemas
• Área da cibersegurança

Administração de Sistemas e Redes
Network Designer
Gestão de Projetos
Consultadoria em Redes e Sistemas

PROVAS DE INGRESSO
[16] Matemática
PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos
de Braga, Porto, Viana do Castelo

ONDE POSSO TRABALHAR
• Programação de Computadores, Aplicações e Serviços
• Engenharia de Redes e Comunicações
• Engenharia de Sistemas
Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Diogo Negrão
“O curso de Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores permitiu-me expandir a visão que tinha sobre o mundo “invisível” das
redes, sistemas e cibersegurança. Deu-me conhecimentos técnicos
e teóricos fundamentais para vingar num ambiente empresarial,
através dos docentes, das mais diversas áreas, que estão sempre

disponíveis para nos ajudar naquilo que for preciso. Além de fundamentos técnicos, também me permitiu desenvolver qualidades
pessoais não menos importantes, tais como espírito de equipa, organização, dedicação, pensamento crítico e muito mais.”

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Engenharia
Informática
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

• Gestão de Projetos
• Consultadoria em Redes e Sistemas
PROVAS DE INGRESSO
[16] Matemática

CATEGORIA PROFISSIONAL
Engenheiro(a) Informático(a)
Um(a) Engenheiro(a) Informático(a) pode atuar na seguinte
área:
• Área Informática

PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo

ONDE POSSO TRABALHAR
• Programação de Computadores, Aplicações e Serviços
• Engenharia de Redes e Comunicações
• Engenharia de Sistemas
• Administração de Sistemas e Redes
• Network Designer
Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Paulo Alves
“A Licenciatura em Engenharia Informática foi essencial para o
meu crescimento pessoal e profissional. Os docentes forneceram
todo o apoio necessário para a aprendizagem de conceitos fundamentais e para o desenvolvimento de projetos práticos em parceria
com empresas. O desenvolvimento de projetos web e mobile duran-

te a licenciatura foram importantes para a integração no mercado
de trabalho. Após a conclusão do curso, recebi várias propostas
profissionais. Sendo colaborador da Xpand IT há 5 anos, considero
que a Licenciatura em Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Viana do Castelo foi fundamental para o meu sucesso.“

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Engenharia
Mecânica
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

• Laboratórios
• Empresas de consultoria e de prestação de serviços
• Autarquias

CATEGORIA PROFISSIONAL
Engenheiro(a) Mecânico(a)

PROVAS DE INGRESSO
[07] Física e Química e [16] Matemática

Um(a) Engenheiro(a) Mecânico(a) pode atuar na seguinte área:
• Área Mecânica

PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo

ONDE POSSO TRABALHAR
• Indústrias de vários setores (metalomecânica, moldes e plásticos, cerâmica e vidro, automóvel, sistemas de energias renováveis, papel e cartão, naval,
climatização, etc.)
• Centros tecnológicos

Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Pedro Gravato
“É com enorme orgulho que afirmo ser Licenciado em Eng. Mecânica pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, sem dúvida uma
das melhores e mais importantes decisões que tomei na minha
vida.

Hoje, é uma grande satisfação avaliar o meu desempenho profissional ao longo destes anos e apreciar o feedback positivo dado por
quem fez e faz da Engenharia Mecânica o seu modo de vida e um
farol na Indústria Mundial.”

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Engenharia
Mecatrónica
AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
CATEGORIA PROFISSIONAL
Engenheiro(a) Mecatrónica
Um(a) Engenheiro(a) de Mecatrónica pode atuar nas seguintes
áreas:
• Área Informática
• Área da Mecânica
• Área da Eletrónica
ONDE POSSO TRABALHAR
• Desenvolvimento de sistemas embutidos baseados
em microcontroladores
• Robótica
• Integração de fontes de energia renováveis e conceção dos sistemas de conversão de energia associados

• Desenvolvimento de sistemas de automação e controlo para diversos processos industriais
• Eletrónica automóvel
• Conceção de máquinas elétricas e desenvolvimento de sistemas de orientação e controlo para submarinos inteligentes não tripulados
• Veículos terrestres e aéreos
• Manutenção Industrial
• Programação de PLC
• Programação CNC
PROVAS DE INGRESSO
[07] Física e Química e [16] Matemática
PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo
Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Guilherme Fonseca
“Para um jovem estudante, o IPVC tem muito a oferecer: instalações adequadas, atividades curriculares e extracurriculares bastante
diversificadas, tais como, visitas de estudo, palestras, seminários,
núcleos de estudantes e prática desportiva. Sem esquecer a semana
académica, que, de uma forma informal, proporciona uma vivência
e convivência com colegas de outros anos e até de diferentes cursos

que enriquecem a perceção dos alunos sobre a escola/comunidade
escolar e o mundo. O IPVC não está estagnado, é dinâmico e incentiva
os alunos a serem criativos. Inicia cursos que serão o futuro, visto que
leva em linha de conta as solicitações das empresas / indústria local e
regional, tal como o meu Engenharia Mecatrónica. “

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno
Regime
Diurno e Noturno

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Gestão

AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

•
•
•
•
•

CATEGORIA PROFISSIONAL
Gestor(a)

Empresas de auditoria e consultadoria
Administração fiscal
Banca de investimento e comercial
Instituições públicas
Entidades privadas sem fins lucrativos

PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
[04] Economia

Um(a) Gestor(a) pode atuar na seguinte área:
• Área Gestão
ONDE POSSO TRABALHAR
• Empresas, desempenhando funções nos domínios
do marketing, vendas e gestão estratégica, finanças empresariais, contabilidade e auditoria, gestão
administrativa e de recursos humanos, gestão da
produção e logística

[16] Matemática
[04] Economia e [16] Matemática
PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo

Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

Rui Vaz
“O nosso conhecimento é a alavanca para os nossos resultados! O
IPVC foi a tal alavanca que referi, ajudando-me a adquirir o conhecimento técnico pedido pelo mercado de trabalho e ainda as soft
skills inerentes a um bom profissional, como: o foco, a disciplina e

o sentido de responsabilidade. Foi a partir daqui que me lancei no
mundo do trabalho. Encontro-me, atualmente, inserido na equipa
de Go To Market da Vodafone Business, orientada para apoiar e
ajudar a crescer empresas de pequena e média dimensão.”

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

Regime Diurno
Regime
Diurno e Pós-laboral

LICENCIATURA

Ensino
Superior Público

Turismo

CERTIFICAÇÃO
PELA OMT

AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO
PELA A3ES

www.estg.ipvc.pt

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo

• Organismos institucionais como municípios, entidades de turismo, secretarias regionais de turismo
• Parques temáticos e de aventura
• Companhias de aviação, cruzeiros e outros transportes turísticos
• Associações de desenvolvimento
• Outras organizações de ocupação

CATEGORIA PROFISSIONAL
Licenciado(a) em Turismo
Um(a) Licenciado(a) em Turismo pode atuar na seguinte área:
• Área Turismo
ONDE POSSO TRABALHAR
• Unidades Turístico-hoteleiras
• Aldeamentos turísticos
• Empresas de organização de eventos
• Alojamento turístico em geral e, em particular, o hoteleiro
• Empresas de animação turística
• Operadores turísticos e agências de viagens

PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
[09] Geografia
[11] História
[18] Português
PREFERÊNCIA REGIONAL
50% para candidatos residentes nos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo
Sabe mais
sobre o
curso

TESTEMUNHO

André Soares
“A minha história com o IPVC cruza-se quando decidi que queria
trabalhar em Turismo. Sempre tive boas referências do curso pois
tinha amigos que por lá tinham passado, contudo a realidade
superou as minhas expectativas. Desde o momento em que me
matriculei até ao último dia da minha licenciatura, fui muito bem

acompanhado e todos os momentos que vivi foram de enriquecimento e aprendizagem. O corpo docente foi uma referência que,
desde cedo, me ensinou o melhor do Turismo. E se hoje sinto que
sou bom profissional, devo isso ao que o curso de Turismo me proporcionou ao longo de três anos que mudaram a minha vida.”

QUANDO POSSO CANDIDATAR-ME?
Concurso Nacional de Acesso:
| 1ª Fase —› julho a agosto
| 2ª Fase —› setembro
| 3ª Fase —› outubro
É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| Se tens um CET

| Se tens um CTeSP
| Se já fores Licenciado

