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PERCURSO EM CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS  

 
Desde a sua criação, a unidade de missão ISCSP-Cidadania considerou a necessidade de 

promover iniciativas de aprendizagem ao longo da vida, designadamente através da criação de 

um centro intergeracional de educação não formal, a Academia Valor ao Longo da Vida, 

vocacionado para atender estudantes adultos em condições não convencionais de admissão ao 

ensino superior (ou seja, para além do contingente geral ou das provas especiais de acesso e 

ingresso para maiores de 23 anos). 

 

Neste sentido, é de todo oportuna para o ISCSP a colaboração no Programa de Formação 

Universitária para Seniores da Universidade de Lisboa. A concretização desta colaboração 

desenvolve-se nos termos que seguidamente se apresentam. 

 

ESTRUTURA GERAL 

 

Alinhando com os domínios de formação e ensino prevalecentes no ISCSP, mas sem com eles 

se confundirem dada a sua natureza relativamente transversal, o programa organiza-se em 

grandes temas das ciências sociais e políticas, constituindo-se como um menu de formação a 

partir do qual os aprendentes farão as suas escolhas curriculares de nível de licenciatura em 

cada semestre. O conteúdo substantivo dos grandes temas traduz alguns dos problemas e 

desafios enfrentados pelas ciências sociais e políticas no seu esforço para tornar mais 

inteligível o mundo contemporâneo. 

 

São os seguintes os grandes temas: 

 

• Administração do bem comum (nexo com a licenciatura em Administração Pública) 

• Comunicação, sociedade e cultura (nexo com e licenciatura em Ciências da 

Comunicação) 

• Cultura, identidade e mudança social (nexo com a licenciatura em Antropologia) 

• Desafios do território e da população (nexo com a licenciatura em Administração 

Pública e Políticas do Território) 

• Dinâmicas das sociedades contemporâneas (nexo com a licenciatura em Sociologia) 
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• Geopolítica do mundo em transformação (nexo com licenciatura em Relações 

Internacionais) 

• Pessoas, organizações e transformações do trabalho (nexo com a licenciatura em 

Gestão de Recursos Humanos) 

• Política, poder e Estado (nexo com a licenciatura em Ciência Política) 

• Riscos, vulnerabilidades e intervenção social (nexo com a licenciatura em Serviço 

Social) 

 

Cada um destes grandes temas compreende uma formação de dois níveis: básico e 

aprofundamento, associado à natureza das disciplinas disponíveis.  

 

INFORMAÇÕES 
 

A. O programa tem a duração de um ano académico, correspondendo a um percurso 

formativo com dois semestres: o de Inverno (setembro a fevereiro) e o de Verão 

(março a junho).  

B. Em cada semestre o aprendente optará por um mínimo de uma e um máximo de três 

disciplinas, podendo estas centrar-se num grande tema (opção vertical) ou em vários 

(opção transversal). 

C. Após a candidatura, a escolha dos grandes temas e dos percursos formativos 

correspondentes será realizada, posteriormente, junto do ISCSP. Os candidatos 

serão contactados pela Escola. 

 
 

CÍRCULO DE ESTUDOS TEMÁTICOS 
 

Esta componente academicamente mais convencional será complementada por uma 

componente curricular não disciplinar, designada por círculo de estudos temáticos, de 

organização livre e com uma periodicidade a definir, bem como por todas aqueles eventos e 

iniciativas que tendo lugar no ISCSP ou fora dele, possam constituir oportunidades de 

aprendizagem. Serão também de acolher e promover todas aquelas atividades sociais, 

culturais e cívicas, como as viagens com objetivos culturais, as visitas de estudo ou as práticas 

de voluntariado que, organizadas de modo autónomo pelos aprendentes, concorram para o 

enriquecimento das respetivas experiências de aprendizagem. 
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SEMINÁRIOS DE FINAL DE ANO ACADÉMICO 
 
Prevê-se que na etapa final de cada ano académico (maio ou junho) se realize um seminário 

final aberto ao público no qual, para além da entrega dos certificados, as reflexões e trabalhos 

dos aprendentes possam ser divulgados e debatidos. 

 

A frequência de seis unidades curriculares e a elaboração de um ensaio ou trabalho final 

devidamente acompanhado por um docente do ISCSP, permite a obtenção de um Certificado 

de Educação Universitária Não Formal “Valor ao Longo da Vida”. 

 

 

DISPOSITIVO TUTORIAL 
 

Todo o processo de formação será devidamente acompanhado por um dispositivo tutorial, que 

visa apoiar os formandos nos seguintes aspetos: 

• Acolhimento institucional inicial; 

• Orientação na escolha dos grandes temas e dos percursos formativos 

correspondentes; 

• Facilitação e mediação nos contactos com os serviços e estruturas de gestão científico-

pedagógica no interior do ISCSP; 

• Apoio na realização de iniciativas de voluntariado; 

• Colaboração na organização e animação dos círculos de estudo e dos seminários finais 

de ano académico; 

• Recomendação dos eventos e iniciativas que, dentro e fora do ISCSP, possam ser 

relevantes para a percurso de aprendizagem. 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2021-2022 
 
https://www.iscsp.ulisboa.pt/pt/alunos/informacao-academica/calendario-letivo  
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