
ISCSP uma etapa
para a vida

Estudar no ISCSP-ULisboa signi-
fica uma etapa para a vida e é por
isso que o Instituto de Estudos
Pós-Graduados do ISCSP-ULisboa

oferece oportunidades de aprendi-

zagem ao longo da vida nas áreas

de ciências sociais e políticas, pro-
porcionando uma valorização da

carreira, através de formação de

qualidade acreditada por entida-
des internacionais como a EFQM.

Fundado há 20 anos numa es-

cola centenária do Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Políticas,
o Instituto de Estudos Pós-Gra-
duados (ISCSP-lEPG) oferece cur-
sos de pós-graduação com a dura-

ção de um ano, e que respondem
a desafios de participantes que
procuram formação especializada
ao longo das suas vidas. Operacio-
nalizando cerca de dezena e meia
de cursos por ano letivo, o lEPG
tem permitido a inúmeros partici-

pantes o pleno usufruto, no seu

quotidiano profissional, das com-

petências adquiridas no campus da

Ajuda.
A abordagem hands on é tra-

zida para a universidade por espe-
cialistas de diferentes setores, sem-

pre acompanhada da mais-valia
académica de docentes do ISCSP.

Existindo em edições sucessi-

vas há 15 anos, como a pós-gra-
duação em Comunicação e

Marketing Político, ou começan-
do este ano em 1." edição, estes

cursos constituem-se como um de-

safio para os participantes prove-
nientes de diversos ambientes pro-
fissionais que ali encontram a sua

comunidade de interesses.

A qualidade na formação, do

corpo docente e do Gabinete de

Apoio ao lEPG, permite responder
individualmente aos reptos que
são colocados.

Num total de 24 pós-gradua-
ções, divididas pelas áreas de Ad-

ministração e Políticas Públicas,
Estudos Políticos e Estratégicos,
Estudos Sociais, Gestão de Recur-

sos Humanos e Sociedade, Cultu-
ra e Media. Trata-se de uma for-
mação diferenciada e diferencia-
dora que respeita uma escolha que
deixa marca para a vida toda.


