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Social

- Fornecer instrumentos analiticos de elaborayao e implementayao de
estrategias organizacionais, que considerem quer a evoluyao do contexto
social e econ6mico, quer a natureza e a qualidade do produto social;
- Possibilitar a aquisiyao de conhecimentos sobre 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 Organizay5es
Estado e Polftica Social
Analise Financeira e Controlo de Gestao
Marketing para Organizay5es nao Lucrativas
Gestao de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional
Gestao Estrategica de Organizay5es 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 admite candidaturas que nao preencheram o requesito anterior, mas cujo curriculum demonstrou uma adequada experiencia profissional. Foi dada prioridade aos licenciados em Serviyo Social e dentro
destes aos que exercem funy5es de gestao em Organizay5es Sociais.

0 curso tern a durayao de quatro semestres. Cada disciplina tern a durayao aproximada de 45 horas, funcionando duas disciplinas por semestre as 6.as feiras a partir das 15h00 e aos sabados de manha.

MESTRADOS E DOUTORAMENTO EM SERVI<;O SOCIAL
ao abrigo do Protocolo entre o ISSSL e a Pontiffcia Universidade Cat61ica de S. Paulo

No ambito do I Curso de Mestrado em Serviyo Social, defenderam a respectiva
dissertayao de Mestrado tendo obtido o grau de Mestre em Serviyo Social os seguintes candidatos:

Alcina Monteiro
Dorita Freitas
Francisco Branco
Helena Nunes

II Curso

P6s-Gradua~ao

117

Marflia Andrade
M. a Beatriz Couto
M. a Lourdes Pinto

Ao abrigo deste mesmo protocolo, defendeu a tese de Doutoramento tendo
obtido o grau de Doutor em Servi~o Social a candidata Alcina Martins.

CENTROS DE INVESTIGA<;AO
"SOCIARE" CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGA(:AO SOCIAL

A SOCIARE e uma associa~ao privada sem fins lucrativos, tendo corn o objectivo principal a investiga~ao na area de Servi~o Social, promovendo o estudo e
debate da realidade social, bem como o aperfei~oamento profissional e cientffico
dos seus membros. A SOCIARE foi admitida no Registo Nacional de Pessoas Colectivas no dia 28 de Dezembro de 1993, sendo o scu NPPC provis6rio 972 674 411.
A sua sede situa-se nas instala~oes da institui~ao promotora- Instituto Superior de
0
Servi~o Social, CRL- Largo do Mitelo, 11. I, 1100 LISBOA.
Podem ser membros da SOCIARE os licenciados em Servi~o Social e em outras
areas das Ciencias Sociais. Contando o Centro neste momento com 14 investigadores.
CENTRO PORTUGUI1S DE INVESTIGA(:AO
EM HISTORIA E TRABALHO SOCIAL

0 Centro Portugues de Investiga~ao em Hist6ria e Trabalho Social (CPIHTS) e
uma Associa~ao sem fins lucrativos que integra profissionais de Servi~o Social,
docentes de ensino superior e investigadores sociais. Constituiu-se legalmente em
30 de Julho de 1993, reconhccida como institui~ao cientffica e de investiga~ao
registada com o n. 0 503 028 860, corn publica~ao no Diario da Republica n. 0 229,
Ill Serie, de 29 de Setembro de 1993.
A Associa~ao tern como objectivo o estudo dos problemas, das polfticas sociais
e da interven~ao social na socicdade portuguesa. Tern como objectivos o desenvolvimento de estudos da hist6ria do Servi~o Social, a elabora~ao e execu~ao de projectos de investiga~ao, e a divulga~ao dos seus resultados.

