
A garantia de qualidade e exigência
científica

O
Instituto de Ciências So-

ciais da Universidade de

Lisboa (ICS-ULisboa) é

uma instituição universitá-

ria consagrada à investigação, à for-

mação avançada e à difusão alar-

gada do conhecimento em ciências

sociais. A sua missão é estudar as

sociedades contemporâneas, com

especial enfoque na realidade por-

tuguesa e nas sociedades e culturas

com as quais Portugal tem relações

históricas, quer no espaço europeu,

quer noutros espaços geográficos.
A Escola Doutoral em Ciências So-

ciais é um elemento estrutural do

ICS-ULisboa, quer enquanto unidade

orgânica da ULisboa, quer enquanto
Laboratório Associado da FCT. O ob-

jetivo fundamental é a consolida-

ção do papel do ICS no desenvolvi-

mento do ensino pós-graduado na

ULisboa, quer mediante uma inte-

gração e participação mais intensa

em atividades conjuntas nos cursos

de 2." e 3.° ciclos, quer através da

organização própria de cursos de

formação contínua de atualização
e especialização, nomeadamente

escolas de verão dedicadas a mé-
todos qualitativos e quantitativos

avançados para cientistas sociais ou

a temáticas relevantes e atuais.

A experiência acumulada no domí-
nio dos programas doutorais, seja
em regime de parceria interuniver-

sitária - doutoramento em História

O ICS-ULisboa é

uma instituição
universitária

consagrada à

investigação, à

formação avançada
e à difusão alargada
do conhecimento em
ciências sociais

(PlUDHist), doutoramento em Alte-

rações Climáticas e Políticas de De-
senvolvimento Sustentável (PDA-

CPDS), doutoramento em Sociologia

(OPENSOC), doutoramento em Filo-

sofia da Ciência, Tecnologia, Arte e

Sociedade, e programa doutoral de

Psicologia Social de Lisboa (LiSP) -,
seja em regime de parceria no qua-
dro da ULisboa - doutoramento em

Antropologia (DANT), doutoramen-
to em Migrações, doutoramento
em Estudos do Desenvolvimento -,
ou ainda da exclusiva responsabili-
dade do ICS-ULisboa, como o dou-

toramento em Política Comparada,
tem demonstrado a existência de

condições e motivação para que o

ICS-ULisboa desempenhe um papel
dinamizador do ensino doutoral em
ciências sociais no quadro da ULis-

boa, com novas oportunidades de

colaboração em regime de associa-

ção com outras unidades orgânicas
da ULisboa e de outras universida-
des nacionais e estrangeiras.
Os doutorandos que procuram o

ICS-ULisboa para prosseguirem e

aperfeiçoarem a sua carreira acadé-

mica e profissional obtêm garantia
segura de que os conhecimentos e

experiência que adquirem corres-

pondem a padrões de grande quali-
dade e exigência científica. ¦


