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A Forma~ao no ISSSL-UL 

Neste sentido o mestrado em Gerontologia Social visa atingir dois perfis 
principais a nivel de p6s-gradua<;ao: a forma<;ao de docentes-investigadores e a 
qualifica<;ao profissional de interventores sociais nos principais dominios de 
interven<;ao dos Assistentes Sociais e das politicas sociais, potenciando quer a 
competencia interventiva quer a competencia investigativa no quadro da ac<;ao 
profissional. 

Piano de estudos 

Unidades curriculares Area cientifica Tipo Cn!ditos 

Biologia e Psicopatologia do Envelhecimento CSA s 7,5 

Questoes Eticas e Deontol6gicas na Interven~ao com Pessoas Idosas FIL s 7,5 

Sociedade Contemporanea e Problematica do Envelhecimento cso s 7,5 

Metodos e Tecnicas de Investiga,.a:o cso s 7,5 

Polfticas Sociais Para a Saude e Envelhecimento GSO s 7,5 

Metodologias Especfficas de Interven~ao em Gerontologia Social GSO s 7,5 

Interven,.ao em Situa,.oes de Dependencia e Necessidades Especiais GSO s 7,5 

Inves tiga~ao em Gerontologia Social - Seminario de Disserta,.ao GSO s 7,5 

Ill - P6S GRADUA~OES 

1. Administra~io Social 
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Objectivos 

Facultar conhecimentos em gestao, qualificando os alunos para o desem
penho de fun<;6es de administra<;ao e direc<;ao nos organismos sociais; 
Fornecer instrumentos analiticos de elabora<;ao e implementa<;ao de es
trategias organizacionais que considerem que a evolu<;ao do contexto 
social e econ6mico, quer a natureza e a qualidade do produto social; 
Possibilitar a aquisi<;ao de conhecimentos sabre as estruturas e proces
sos de planeamento, organiza<;ao e controlo para as diversas areas fun
cionais de organiza<;ao; 
Compreender a importancia de participar em ac<;6es de desenvolvi
mento integrado a nivel local e regional, entendendo a organiza<;ao 
coma urn elemento potenciador desses processos. 
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