FORMAÇÃO AO
LONGO DA WÊÊÊ
O INSTITUTO SUPERIOR
DE CIÊNCIAS SOCIAIS E
POLÍTICAS (ISCSP) É UMA DAS
18 UNIDADES ORGÂNICAS DA
UNIVERSIDADE

DE LISBOA, A

UNIVERSIDADE

PORTUGUESA

MAIS DISTINGUIDA EM TERMOS
DE RANKINGS INTERNACIONAIS

om 114 anos de história no
ensino das Ciências Sociais
e

Políticas,

o

ISCSP promove
nestas

ensino e investigação

C^^^

áreas, reconhecida, por exemplo, através da classificação de
"Excelente"

pela FCT

concedida

aos Centros de Investigação

que

se dedicam

a inovar e pesquisai em áreas de relevo para a
Ciência e para a Sociedade. O Instituto de Estudos
Pós-Graduados do ISCSP (ISCSP-lEPG) usufrui

tanto da tradição dos estudos nestas áreas científiempreendida
cas, como da inovação constantemente
pelos seus investigadores,
sejam eles docentes ou
estudantes a nível pós-graduado. Simultaneamente,
oferece a fileira de estudos completa: licenciatura,
mestrado

e

doutoramento

nas áreas científicas

para
Pública,
Ciência

as quais está acreditado:

Administração
Ciências da Comunicação,

Antropologia,
Política, Estratégia,
Recursos

Humanos,

Estudos

Social e Scciologia.
Quem está interessado
-graduação

Africanos,

Gestão de

Relações Internacionais,

questiona-se,

em frequentar
naturalmente,

Serviço

uma pós-

qual

a

melhor

escolha que poderá fazer, qual a
entidade e curso que lhe convém.

em Crise

Veremos então algumas das razões

dos nos profissionais

que podem motivar uma opção
pelos cursos do ISCSP-lEPG.

pelos movimentos

Pode escolher-se) em primeiro
lugar, a forte componente de inves-

e

tigação que sustenta a actividade
do ISCSP. Sendo frequentemente
a escolha motivada pela procura

e

respondendo

Acção Humanitária,
aos desafios coloca-

ou com origem

voluntários,
guerras

catástrofes,

em

naturais ou

de origem humana, que provocam
movimentos de massas. Este é um

exemplo de interacção perfeita
entre os conhecimentos cientí-

de aplicabilidade
profissional,
a mais-valia de frequentar uma

ficos originados

formação não conferente de grau,
numa faculdade que desenvolve

ou as Ciências

investigação, 6 a da actualidade na
escolha das temáticas que orien-

ferramentas

tam os cursos pós-graduados.
O
ISCSP-lEPG lançou e organiza,
há seis anos, a pós-graduação

no terreno

migratórios

a Antropologia,

em áreas como
o Serviço

Social

da Comunicação, e
como se articulam para fornecer

cientificamente

fun-

damentadas

para lidar, profissionalmente, com estes fenómenos.
Disso é também exemplo a pós-graduação

em Igualdade

de Gén ero,

MÉRITO
O ISCSP-lEPG VALORIZA O MÉRITO DOS SEUS

GRADUADOS

COM PRÉMIOS, QFERECIDOSCOM

O PATROCÍNIO DE ENTIDADES COMO A CAIXA
GERAL DE DEPÓSITOS

E A

FUNDAÇÃOSERVIER

Em terceiro lugar, o ISCSP-lEPG

valoriza o mérito dos seus graoferecidos

duados com galardões,

com o patrocínio de entidades
corno a Caixa Geral de Depósitos
(CGD) e a Fundação Servier. Estas
entidades financiam prémios que
de estudos

permitem continuação
estudante

de qualquer

de excelência

para mestrado no ISCSP
caso a CGD -, ou premeiam

- neste
os

três

melhores alunos de cada edição da
em Administração
Gestão de Saúde.

pós-graduação
e

Este curso é exemplo

mais-valia

de outra

da nossa oferta, o reco-

nhecimento

profissional

ou outras entidades.

por pares

No caso da

em Administração
Gestão de Saúde, o reconheci-

pós-graduação
e

mento pela Ordem dos Médicos,
dos requisitos
ao reconhecimento

pelo preenchimento

necessários

da Competência

resultado

do trabalho

de um dos

Centros de Investigação de excelência do Instituto, o Centro Inter-

diseiplinar de Estudos de Género.
Como se desenvolvem, desenham
e

implementam

políticas públicas
Como se compreen-

mesmas áreas. O corpo docente do
ISCSP lecciona nas pós-graduações,
mas os cursos são valorizados

por

um número aproximadamente
não necesigual de profissionais,
sariamente académicos. Como

dem e adequam comportamentos
na sociedade como um todo, face

exemplo, podemos referir a área
da Administração Pública, que é
fundadora do ISCSP o que, porém,

a desigualdades ancestratmeiite
aceites e normalizadas?

não nos impede de recrutarmos
especialistas em áreas em que

Uma segunda razão para fundamentar uma escolha clara,

a mudança

de Igualdade?

acertada

e

diferenciadora

é

a

interacção estabelecida dentro
da comunidade que cada curso
estabelece entre a academia e o
meio profissional, recrutando
docentes

que se destacam nessas

» Alice Trindade,
directora do
Instituto d*
Estudos Pós
-Graduados
do ISCSP
(ISCSP-lEPG)

em Gestão dos

Serviços de Saúde, que permite
aos médicos que a frequentem e
concluam a solicitação à Ordem
dessa competência.

As parcerias com organizações
enriquecem a nossa oferta com o
seu know-how. A pós-graduação
em Práticas e Estudos Interdis-

ciplinares para a Construção da
Paz Sustentável está directamen-

te ligada à Cátedra UNESCO
em Educação para a Paz Global

impulsiona inovação continuada. No ano lectivo de 2020-2021

Sustentável; a pós-graduação
em Empreendedorismo
e Dede Negócio tem
senvolvimento
parceria com entidades como o

oferecemos

Business

bilidade

c

é constante,

o que

em 5. a edição, ContaGestão Pública; em 3.*

c Gestão
edição, Administração
Financeira Pública; em 2- s edição,

Contratação

Pública.

Angels Club de Lisboa
Nacional de Bu-

ou a Federação
siness Angels;

a pós-graduação

em Gestão e Desenvolvimento

Organizações

de Economia

de

Social

nem a ciência nem as profissões
são imutáveis.
Neste espaço não é possível ser
totalmente exaustivo na descrição
de toda a nossa oferta: para esse
efeito, o website do ISCSP poderá

complementar toda a informação.
Mas não deixaremos de referir o
curso que este ano terá a sua primeira edição, após-graduação em

Deficiência, Cidadania e Inclusão
Social. É um curso totalmente
no panorama universitário português e usufrui do saber
e produção do Observatório para

inovador

os

Direitos Humanos

e

Deficiência

(ODDH) sediado no Instituto e que
tem produzido diversos outputs,
como relatórios de situação e
propostas

para

o sector.

Este ano

a oferta desta formação inovadora
irá colmatar uma lacuna do sistema
de ensino superior

nacional.

De tradição, investigação e
inovação se faz o caminho da
universidade. Em tempos difítem, há anos, parcerias

Social em Saúde, Intervenção

Fundação Montepio e
A sociedade portuguesa,

Inovação (2.í edição) procuram dar
respostas de formação a recém-

com a
a CASES.

movimentos

e questões

os seus

são estu-

dados de forma interdisciplinar

ISCSP

e

tudos

os

interessados

no

sua especialização. A área social
está carente de actualização, e

colmatá-la

com cursos

ou profissionais

da Comunicação,
Internacionais e Estra-

As Ciências
Relações

tégia conjugam os saberes em pós-graduações como Comunicação
e Marketing Político (15.& edição),
Estratégica Digital

Comunicação

que têm feito carreira ou têm
surgido mais recentemente por

(6. a edição), Corporate

impulso de necessidades sentidas
no terreno. As pós-graduações

Strategic Intelligence

como Antropologia

Biológica

Forense (1O. S edição), Criminologia
e

e,

Reinserção Social (7- 4 edição)
mais recentemente, Serviço

cy

Diploma(3.- edição), Governance and

oa Informações
e

com

novos desafios.

que

buscam formação complementar
encontram aqui o local para a

tentamos

-licenciados

e

edição). Existindo

e

(8. a edição)

Segurança (15.há diversos anos

»

o isesp

íocalíza-se
no Campus

Universitário do
Alto da Ajuda,
em plena Parque
Florestal de
Monsanto

ceis, a Universidade

ISCSP

e o

de Lisboa,

o

ISCSP-lEPG oferecem

cursos que concedem

valorização
no
profissional,
competitividade
mercado de trabalho e satisfação
pessoal, em ambiente presencial,

cumprindo todas as orientações
para o ensino superior no ano
lectivo de 2020-2021 emanadas
pelas autoridades competentes.
O Gabinete de Apoio ao ISCSP-lEPG aguarda o vosso contacto
por e-mail ou presencialmente no
Campus Universitário do Alto da
Ajuda, em pleno Parque Florestal

te, todos os cursos são revistos e

de Monsanto, com espaço para
estudar c interagir com alunos
e professores:
sejam bem-vindos

actualizados

ao ISCSP!

ou tendo sido criados recentemen-

regularmente,

pois

•

