NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
Lisboa, 2 de junho de 2017

_________

ISCSP/ULisboa renova parceiras para a 4.ª edição
da Pós-Graduação em Comunicação Estratégica
Digital
Para a 4.ª edição que arranca em outubro, o ISCSP-ULisboa conta com a renovada
parceria com o grupo de comunicação 360º LIFT World que patrocina um prémio de
mérito no valor de 2 000,00€ a atribuir ao melhor aluno do curso. Uma parceria cuja
dinâmica se tem evidenciado, também na organização do evento dedicado ao
Empreendedorismo Digital e aos projetos nacionais de grande relevância: Link
Experience Lisbon (L/X).
Para o coordenador da Pós-Graduação, David Monteiro, este prémio “é o resultado do
êxito da parceria entre o ISCSP e o Lift World que revela a abertura da academia,
trazendo uma componente verdadeiramente aplicada à formação pós-graduada. O
prémio vem também desafiar o melhor dos nossos alunos já que lhes permite
desenvolver ações de brainstorming, estratégia e criatividade ao serviço de uma área
tão complexa quanto desafiante e indispensável como é a Comunicação Estratégica
Digital. Liga-os à realidade, reforça a componente prática e inspira, inclusive, os alunos
a pensarem nos seus próprios modelos de negócio digitais”.
A afirmação do ISCSP/ULisboa na área da Comunicação Estratégica Digital destaca-se
pela grande recetividade da Pós-Graduação com o mesmo nome que procura
vincadamente inovar na abordagem académica e pedagógica estreitando relações com
o mercado e a realidade profissional. São, por isso, as dinâmicas profissionalizantes
deste curso sustentam o seu sucesso e validam a qualidade e a capacidade de inovação
da escola que conta já com 111 anos de existência.
Em três edições este curso já recebeu mais de 120 candidaturas e o ISCSP-ULisboa já
formou mais de 60 profissionais em atividade no mercado e demos novas
ferramentas a dezenas de recém-licenciados que procuram reforçar competências e
atualizarem-se para a realidade profissional. Nos eventos organizados no âmbito desta
formação avançada já contámos com mais de 850 participantes em apenas dois anos.
As candidaturas estão abertas até 30 de setembro de 2017 e aulas têm início na
última semana de outubro. O curso tem a duração aproximada de um ano letivo e
confere 60 ECTS. A dedicação e personalização formativa garantida 9 formadores com
ligações ao mercado, revelam ainda uma estrutura curricular igualmente orientada
para o rigor científico, que lhe confere validade para eventual prossecução de estudos
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ao nível de mestrado. As aulas têm lugar às sextas-feiras (das 18h às 21h) e aos
sábados (das 10h às 13h).

 Saiba mais: www.d-motions.com.
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