
 
 
 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES  
Entre em contato com a Coordenadora do Programa de 

Intercâmbio  
Rosangela Brazão Wacaser 

Rosangela.wacaser@unlv.edu 
Telefone: 1-702-895-3673 

https://www.unlv.edu/engineering 

Estude Engenharia  e  
Ciência da Computação 

na Universidade de 
Nevada, Las Vegas  

 

Las Vegas oferece o ambiente 
perfeito para aprender engenharia. A 

cidade emergiu como um vibrante 
centro urbano com grandes projetos 

de engenharia. UNLV oferece 
grandes oportunidades para estudar 

energias renováveis, robótica, 
transporte, engenharia de água e 

esgoto, engenharia de 
entretenimento, engenharia de 

computação e ciências da 
computação. 

A Escola de Engenharia da UNLV oferece 
cursos de Ph.D., Mestrado, e Bacharelado 
em diversas áreas:  
 
 
Bacharelado em:  
Ciência da computação  
Engenharia civil e ambiental  
Engenharia de entretenimento  
Engenharia elétrica e de computação  
Engenharia mecânica  
Gestão da construção  
 
Mestrado em: 
Ciência da computação 
Engenharia aeroespacial 
Engenharia biomédica 
Engenharia civil e ambiental 
Engenharia de transporte 
Engenharia elétrica e de computação  
Engenharia mecânica 
Engenharia nuclear e de materiais 
Gestão da construção 
 
Ph.D. em: 
Ciência da computação 
Engenharia civil e ambiental 
Engenharia elétrica 
Engenharia mecânica 
 
Estágio (6 semanas-3 meses): Para alunos de 

licenciatura em qualquer area de engenharia ou 
computação.  A UNLV auxilia na preparação do 
visto J-1.  
 
Anuidades e taxas aplicam-se. Consulte o 
site para mais detalhes:  
 

https://www.unlv.edu/about/college-costs 



Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e 

de Construção  

 
Engenharia civil engloba projeto,  a 

concepção e manutenção de todos os tipos 

de infraestructura necessários ao bem estar e 

desenvolvimento da sociedade além da 

preservação do ambiente. Ja a engenharia 

ambiental preocupa-se com a concepção e 

construção de instalações de tratamento de 

águas e águas residuais, qualidade das 

águas pluviais, controle de poluição do ar, e 

gestão de resíduos sólidos e perigosos. A 

gestão da construção envolve o 

planejamento, engenharia, desempenho e 

gestão do processo de construção.  

Engenharia Mecânica 

O departamento de engenharia mecânica 

prepara os alunos para se tornarem 

solucionadores de problemas por meio da 

aplicação da ciência, a fim de lidar com as 

relações entre as forças, trabalho ou energia, 

e energia em sistemas de concepção, o que 

contribuirão para a melhoria do ambiente 

humano. A engenharia mecânica envolve o 

planejamento da fabricação, do design e da 

operação de aparelhos, máquinas e 

sistemas.   

Engenharia de Entretenimento 

A Engenharia de entretenimento oferece aos 

alunos se tornarem bem-sucedidos e 

competitivos num mercado crscente de 

entretenimento por ser bem versado em 

princípios de engenharia, novos materiais, 

tecnologias emergentes, e as práticas 

teatrais tradicionais, enquanto continuam 

sendo capazes de reconhecer as demandas 

artísticas da indústria do entretenimento. 

Engenharia Elétrica e da Computação  

O departamento de engenharia elétrica e da 

computação possibilita aos alunos o 

conhecimento necessário para projetar 

hardware e software. Este departamento 

também habilita os alunos a serem 

responsáveis pela análise, design e 

desenvolvimento de sistemas que processam, 

comunicam, interfaceiam e exibem 

informações. A engenharia elétrica é a 

aplicação de princípios físicos e matemáticos 

para a concepção, fabricação e controle de 

máquinas, processos e sistemas. A 

engenharia da computação aplica diversos 

princípios de diversas áreas da engenharia 

elétrica e da engenharia da computação para 

projetar sistemas computadorizados.  

Ciência da Computação 

O departamento de ciência da computação 

explora técnicas para a criação e  

implementação de algoritmos, para em 

seguida implementá-los como programa de 

computadores em diversas áreas.  


