
Ensino superior

ISCSP-ULisboa:
uma escolha certa

Com mais de 100 anos de existência, as licenciaturas do Instituto
visam a preparação dos estudantes para a exigência do mercado
de trabalho atual, considerando o contexto económico e social
português.

PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DE LICENCIATURA ISCSP/CGD

Destinado a alunos de todas as licenciaturas, o Prémio de Mérito Es-

colar de Licenciatura ISCSP/CGD visa distinguir os estudantes que,
pelo mérito demonstrado no seu percurso académico, são um exem-
plo para a comunidade académica.

Localizado na Ajuda, junto a

Monsanto, o Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas, unida-
de orgânica da Universidade de

Lisboa, é uma escola orientada

para o ensino e a investigação na
área das ciências sociais e políti-
cas. É uma instituição pública de

ensino universitário já centenária.

Os mais de 100 anos que a escola

conta deram-lhe experiência e per-
mitiram acumular saberes que
hoje potenciam a capacidade de

ajudar os alunos/formandos a en-
contrar o rumo certo em ambien-

te de incerteza.

O Instituto compromete-se a

valorizar recursos humanos apos-
tando numa formação sólida, ba-
seada no conhecimento conjuga-
do com a técnica e o rigor científi-

co que os anos permitiram aperfei-

çoar. Escolher o ISCSP-ULisboa é

optar pela tradição, pelo rigor, pela
modernidade e pela inovação no
conhecimento.

O ISCSP-ULisboa assume-se

como uma escola aberta ao mundo.
Este princípio, alicerçado na forte

tradição e cultura organizacionais,
é garante de uma atitude permanen-
te de procura, inquietude, aperfei-

çoamento e de grande inovação e

conhecimento. Ao ISCSP todo o

mundo chega, assim como esta mar-
ca leva a toda a parte.

As licenciaturas do ISCSP vi-
sam a preparação dos estudantes

para a exigência do mercado de

trabalho atual, considerando o



contexto económico e social por-
tuguês. Para tal, o ISCSP-ULisboa

dispõe de uma oferta diversificada

de cursos de I.° ciclo nas áreas das

ciências sociais e políticas e de um
ambiente universitário que privi-
legia o estudo e a formação de

qualidade.
E porque o momento de esco-

lher uma licenciatura é um mo-
mento importante da vida de to-
dos os estudantes, e querendo ser

parte dessa decisão, o ISCSP pro-
cura aproximar-se cada vez mais

dos estudantes pré-universitários

para lhes explicar porque é a me-
lhor opção. Eis a resposta: "Por-

que as Vossas Escolhas Impor-
tam."

Da oferta formativa fazem par-
te 14 licenciaturas: Administração
Pública (regime diurno e em pós-
-laboral) e Administração Pública

e Políticas do Território (regime
pós-laboral), Antropologia (regi-
me diurno), Ciência Política (regi-
me diurno), Ciências da Comuni-

cação (regime diurno), Gestão de

Recursos Humanos (regime diur-

no e pós-laboral), Relações Inter-
nacionais (regime diurno e pós-la-
boral), Serviço Social (regime diur-
no e pós-laboral), Sociologia (re-

gime diurno e pós-laboral)
O futuro está à tua espera!

Conquista-o.


