
Estudar no ISCSP-lEPG:
valorização na carreira

O Instituto de Estudos Pós-Graduados

do ISCSP-ULisboa oferece oportunida-
des de aprendizagem ao longo da vida

nas áreas de Ciências Sociais e Políticas,

proporcionando uma valorização da sua

carreira, através de formação de quali-
dade acreditada por entidades interna-

cionais como a EFQM.
Fundado há vinte anos, o instituto de

Estudos Pós-Graduados (ISCSP-lEPG)

numa Escola centenária, o Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políticas,

o lEPG oferece cursos de pós-gradua-

ção com a duração de um ano, e que

respondem a desafios de participantes

que procuram formação especializada

ao longo das suas vidas. Operacionali-
zando cerca de dezena e meia de cursos

por ano letivo, o lEPG tem permitido a

inúmeros participantes o pleno usufru-

to, no seu quotidiano profissional, das

competências adquiridas no Campus
da Ajuda.
A abordagem banás on é trazida para
a Universidade por especialistas de di-

ferentes setores, sempre acompanhada
da mais-valia académica de docentes do

ISCSP. Existindo em edições sucessivas

há quinze anos, como a póç-graduação

em Comunicação c Markcting Político,

ou começando este ano em 1 ." edição,

estes cursos constituem-se como um de-

safio para os participantes provenientes
de diversos ambientes profissionais que

aqui encontram a sua comunidade de

interesses.

A qualidade na formação, do corpo do-

cente e do Gabinete de Apoio ao lEPG,

permitem responder individualmente

aos reptos que nos são colocados.

Num total de 24 pós-graduações, dividi-

das pelas áreas de Administração e Políti-

cas Públicas, Estudos Políticos e Estratégi-

cos, Estudos Sociais, Gestão de Recursos

Humanos e Sociedade Cultura e Media.

Trata-se de uma formação diferenciada c

diferenciadora que respeita uma escolha

que deixa marca para a vida toda.

Conheça a nossa oferta e visite-nos onli-

ne ou no Campus Universitário do Alto

da Ajuda, em Lisboa.

Valorizamos Pessoas.

www.iscsp.ulisboa.pt
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