ISCSP-ULisboa:
formação ao
longo da vida
Escola possui 23 pós-graduações.
e Gestão de Saúde, Comunicação

Administração
Estratégica Digital,
Contratação Pública, Serviço Social em Saúde,
Intervenção e Inovação são algumas das que se estão
a destacar.

Superior de Ciências
Políticas (ISCSP) é uma
das dezoito unidades orgânicas da
Universidade de Lisboa, a univer-

professores recrutados entre profissionais de prestígio, à oferta inovadora que acompanha as necessi-

sidade portuguesa mais distinguida em termos de rankings interna-

calização ímpar para participantes,
com lugar para estacionamento

cionais.

gratuito".
Em relação aos professores, o
ISCSP-ULisboa privilegia "o equilíbrio entre docentes de carreira

O Instituto
Sociais

e

O Instituto de Estudos Pós-Graduados do ISCSP-ULisboa
23
(ISCSP-lEPG) disponibiliza
de

em
pós-graduação
2020/2021, nas áreas de Adminiscursos

tração e Políticas Públicas, Estudos
Políticos e Estratégicos,
Estudos
Sociais, Gestão de Recursos Huma-

Cultura e Media.
Dentro destas áreas, e devido
ao contexto atual, Alice Trindade,
diretora do ISCSP-lEPG, destaca
as pós-graduações
em: Administração e Gestão de Saúde; Comunicação Estratégica Digital; Con-

dades de mercado,

bem como a lo-

com investigação nas áreas que lecionam e, no caso da formação de
de renoexecutivos, profissionais
me década setor".

nos e Sociedade,

tratação Pública; Serviço Social em
Saúde, Intervenção e Inovação;
Gerontologia; e outros da área soou Gestão
cial, de Comunicação
de Recursos Humanos.
Sobre os novos cursos destinaao segmento executivo que
vão ser lançados neste novo ano
letivo, nota para "a primeira edidos

ção da pós-graduação

português e usufrui do saber e produção do Observatório para os Direitos
Humanos
e Deficiência

sublinha

sediado

no instituto",
Alice Trindade.

Forte ligação com
o mundo profissional
Quanto

ao que

em
Deficiência, Cidadania
e Inclusão Social é um curso
totalmente inovador no
panorama universitário
português e usufrui do saber
e produção do Observatório
para os Direitos Humanos
e Deficiência
(ODDH) sediado
no instituto.
ALICE TRINDADE,
diretora

em DefiInclusão So-

ciência, Cidadania e
cial". "É um curso totalmente inovador no panorama universitário

(ODDH)

A pós-graduação

distingue

Pós-Graduados

do ISCSP-ULisboa

ISCSP-lEPG
TEM CURSOS
PÓS-GRADUADOS
NAS SEGUINTES
ÁREAS:
.

o

ISCSP de outras universidades,

do Instituto

de Estudos

Administração
Públicas;

e Políticas

a

pela instituição pública que já é centenária salienta que
existem vários aspetos que são im-

responsável

portantes na escolha de um curso.
Em concreto, Alice Trindade refeestreita entre a academia e o mundo profissional, aos

.

.
.

re-se à "ligação

.

Estudos Políticos
e Estratégicos;
Estudos

Sociais;

Gestão de Recursos
Humanos;
Sociedade, Cultura e Media.

