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DEPARTAMENTO DE POS GRADUA(,:AO
II CURSO DE POS-GRADUA<;AO
EM ADMINISTRAyAO SOCIAL
Teni infcio em Fevereiro de 1994 o II Curso de P6s-Graduar;ao em Administrar;ao Social que conta corn a presenr;a de 18 participantes.
Este Curso surge como uma necessidade actual. Efectivamente assistimos hoje
a um crescente aumento e diferenciar;ao de Instituir;oes e Projectos de natureza
social, resultante do desenvolvimento das polfticas sociais no ambito interno e da
sua articular;ao com as polfticas sociais europeias.
Corn efeito, este aumento constata-se tanto no quadro da Solidariedade Social:
equipamentos sociais para a infancia, terceira idade, deficientes, recuperar;ao de
toxicodependentes, reinserr;ao social de ex-reclusos, apoio a vftima etc; como no
quadro das Autarquias, da Administrar;ao Publica e do Movimento Cooperativo.
A importancia que essas organizar;oes sociais de natureza nao lucrativa exercem
ou podem vir a exercer, como elementos mediadores das polfticas sociais no ambito
do desenvolvimento local e regional, releva um papel especial quanto asua estruturar;ao e gestao.
A preparar;ao e qualificar;ao de quadros capacitados para a gestao de tais organizar;oes e para o equacionar da articular;ao entre as polfticas institucionais, as
mudanr;as no contexto social envolvente, e as polfticas publicas, constitui a finalidade desta P6s-Graduar;ao em Administrar;ao Social.
Assim, definem-se como objectivos deste curso:
- Facultar aos alunos os conhecimentos em gestao que os qualifiquem
para o desempenho das funr;oes de administrar;ao e direcr;ao nos organismos
SOClalS;

- Compreender a importancia de participar em acr;oes de desenvolvimento integrado a nfvellocal ou regional, entendendo a organizar;ao como
urn elemento potenciador desses processos;
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- 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

