11 Curso de P6s-Graduagao
em Administragao Social
Instituto Superior de Servi~o Social de Lisboa

Destina tari os:
Licenciados na area das Ciencias Sociais corn a classificac;:ao
minima de 14 va1ores. Situac;:oes excepcionais serao submetidas ao
Conselho Cientffico.
Apresenta~ao

de Candidaturas

As candidaturas devem ser apresentados de 6 de Outubro a 20 de
Novembro de 1993, no secretariado do Departamento de P6s-Graduac;:ao, mediante a apresentac;:ao dos seguintes documentos:
• Boletim de candidatura, comfotografia
• Certidiio de Licenciatura
• Curriculum Vitce
e Cartajustificativa dos motivos da candidatura

Propinas
• Candidatura (no acto)
• Inscri~.;ao
(no acto)
• Disciplinas - 23 mensalidades de

5.000$00
65.000$00
18.700$00
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DEPARTAMENTO DE POS-GRADUA<;AO
II MESTRADO EM SERVI<;O SOCIAL

Inicou-se a 14 de Dezembro de 1991, corn 27 participamtes, o ll MESTRADO
EM SERVI<;O SOCIAL, ao abtigo de urn Protoco1o de Interdhnbio entre a Pontiffcia
Universidade Cat6lica de S. Paulo e o Instituto Superior de Servigo Social de Lisboa.
Este Curso tern os seguintes objectivos:
-

Qualificar recursos humanos para a docencia e pesquisa a nfvel da P6s-Graduagao.

- Propiciar condigoes para o desenvolvimento da reflexao crftica, da capacidade
de estudo e investigagao dirigida para o aprofundamento:
dos conhecimentos e aq;oes desenvolvidas pelo Servigo Social;
de propostas alternativas no ambito da acgao do Servigo Social, frente as
exigencias emergentes da sociedade.
Estimular a publicagao em lingua portuguesa da produgao cientffica de
Servigo Social.
Do Piano Curricular constam as seguintes disciplinas:

-

•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos Filos6ficos e Quest6es de Metodo nas Ciencias Sociais
Debate Contemporanea no Servigo Social: Rupturas e Continuidades
Estado e Sociedade
Metodologia Cientffica
Analise da Pratica Institucional
Polftica Social
Seminario de Dissertagao
Seminario de "Hist6ria do Servigo Social Portugues"

• Outras actividades que poderao traduzir-se em unidades de credito:
•
•
•
•

Estagios em Centros de Pesquisa;
Trabalhos Cientfficos publicados;
Comunicag6es.
Dissertagao de Mestrado
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Interven-;:ao Social

Destinatarios:
Licenciados em Servi~o Social corn classifica~ao minima de 14 valores. Excepcionalmente, os candidatos que nao preencham este requesito poderao ser ava1iados
pela qualidade do respective curriculum.
0 Piano de Forma~ao esta previsto para 5 semestres podendo ser alargado a
3 anos lectivos. Neste prazo esta inclufda a elabora~ao da disserta~ao. 0 curso funciona as 6."' feiras a partir das 15h e aos sabados de manha.

I CURSO DE POS-GRADUA<;AO
EM ADMINISTRA<;AO SOCIAL

Teve inicio a 1 de Junho de 1992 o I CURSO DE POS-GRADUA<";AO EM
ADMINISTRA<;AO SOCIAL, que conta corn a presen~a de 17 participantes.
Este Curso surge como uma necessidade actual. Efectivamente assistimos hoje a
urn crescente aumento e diferencia~ao de Instituif{8es e Projectos de natureza social,
resultante do desenvolvimento das politicas sociais no ambito interno e da sua articula~ao corn as politicas sociais europeias.
Corn efeito, este aumento constata-se tanto no quadro da Solidariedade Social:
equipamentos sociais para a infiincia, terceira idade, deficientes, recupera~ao de
toxicodependentes, reinser~ao social de ex-reclusos, apoio a vitima etc; como no
quadro das Autarquias, da Administraf{iio Publicae do Movimento Cooperativo.
A importancia que essas organiza~6es sociais de natureza nao lucrativa exercem
ou podem vir a exercer, como elementos mediadores das politicas sociais no ambito
do desenvolvimento local e regional, releva urn papel especial quanta a sua estrutura~ao e gestao.
e qualifica~ao de quadros capacitados para a gestao de tais organie para o equacionar da articula~ao entre as politicas institucionais, as mudan~as no contexto social envolvente, e as politicas publicas, constitui a finalidade desta
P6s-Gradua~ao em Administra~ao Social.
A

prepara~ao

za~6es

Assim, definem-se como objectivos deste curso:
- Facultar aos alunos os conhecimentos em gestao que os qualifiquem para o
desempenho das fun~6es de administra~ao e direc~ao nos organismos sociais;
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- Compreender a importancia de participar em acy6es de desenvolvimento integrado a nfvellocal ou regional, entendendo a organizayao coma urn elemento
potenciador desses processos;
- Fomecer instrumentos analfticos de elaborayao e implementayao de estrategias organizacionais, que considerem que a evoluyao do contexto social e
econ6mico, quer a natureza e a qualidade do produto social;
- Possibilitar a aquisiyao de conhecimentos sabre as estruturas e processos de
planeamento, organizayao e controlo, para as diversas areas funcionais da
organizayao.
Do Pianos de Estudos fazem parte as seguintes disciplinas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria e Diagn6stico das Organizay6es
Estado e Sociedade
Analise Financeira e Controlo de Gestao
Marketing para Organizay6es nao Lucrativas
Gestao de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional
Polftica Social
Gestao Estrategica de Organizay6es nao Lucrativas
Gestao de Projectos e Programas Comunitarios.

Destinatarios:

Licenciados na area das Ciencias Sociais, corn classificayao minima de 14 valores. Excepcionalmente, o Conselho Cientffico podera admitir candidaturas que nao
preencham o requesito antetior, mas cujo cmriculum demonstre uma adequada experiencia profissional. Sera dada prioridade aos licenciados em Serviyo Social e dentro
destes aos que exercem funy6es de gestao em Organizay6es Sociais.
0 curso tern a durayao de quatro semestres. Cada disciplina tern a durayao de
45 horas, funcionando duas disciplinas por semestre e funciona as 6.as feiras a partir
das 15h e aos sabados de manha.

