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APOIO AO ESTUDANTE 
 

O Departamento de Apoio ao Estudante está encarregue de apoiar todos os 
estudantes de Sociologia, em particular aqueles que sintam dificuldades 
acrescidas no seu trajeto académico. 

O apoio que se pretende prestar foca-se:  

- No ciclo de estudos, através da dinamização de workshops para operar 
quer com o Microsoft office, quer para treinar a escrita académica; 

- Nas visitas a espaços culturais (museus, centro de Lisboa e Sintra) para 
aprimorar a cultura geral; 

- No acompanhamento especializado dos estudantes abrangidos pelo 
departamento; 

 

MARKETING 
 

O recente Departamento de Marketing surgiu com o intuito de monitorizar 
todas as plataformas e redes sociais, assinalar os eventos dinamizados ao 
longo do ano letivo, através do registo fotográfico dos mesmos e 
posteriormente compilá-los no yearbook anual disponível no site oficial.  

Para além disso, estabelece e gere parcerias com outras entidades que 
beneficiem a comunidade estudantil e administra todo o conteúdo que é 
partilhado com vista a manter e representar toda a imagem do núcleo para 
o exterior.  

 

CULTURAL E PEDAGÓGICO 
 

O Departamento Cultural e Pedagógico debruça-se na organização de 
atividades que tenham em vista aproximar os estudantes do curso de 
Sociologia, através de iniciativas como debates que estimulem e enriqueçam 
a sua cultura geral. 

Para além disso, este departamento tem ainda como finalidade proporcionar 
workshops e divulgar ferramentas que preparem os universitários a 
ingressar no vasto e competitivo mercado de trabalho ou para progredir 
noutros níveis académicos superiores. 

 

PEDAGÓGICO DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 



O Departamento Pedagógico do Ensino Secundário tem como propósito 
realizar dinâmicas, que vão desde apresentações até debates, para os alunos 
do ensino secundário (11º e 12º anos) em formato presencial (escolas e Iscte) 
ou online. 

Desta forma, é possível levar a Sociologia até às escolas secundárias, 
fomentando o interesse em saber mais e o conhecimento desta grande área 
dentro das Ciências Sociais.  

 

RECREATIVO 
 

O Departamento Recreativo está encarregue de proporcionar eventos 
lúdicos e momentos memoráveis a todos os estudantes da licenciatura em 
Sociologia, criando assim um espaço para a descontração, convívio e 
diversão. 

Assim, como a vida de um académico não é só estudar, junta-te a nós nos 
jantares de curso, sunsets e ainda no famoso fim de semana de curso e 
desfruta dos próximos anos da tua vida. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

O Departamento de Recursos Humanos gere o melhor e mais importante 
ativo deste núcleo, os seus membros. O principal objetivo é a promoção de 
harmonia e união entre todos os departamentos, pelo que ao longo do ano 
são desenvolvidas várias atividades de socialização.  

Para além disso, este departamento ainda é responsável pelo processo de 
recrutamento e seleção e até mesmo pela gestão e análise de desempenho 
de todos os colaboradores que compõem o núcleo. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

O Departamento de Responsabilidade Social pretende informar e 
consciencializar a comunidade estudantil, como também a que a 
transcende, para temas relevantes e atuais na sociedade.  

Desta forma, as atividades que dinamizamos prendem-se com a 
consciencialização social e cidadania, incluindo tópicos como a 
sustentabilidade e o voluntariado. 

 

SOCIALIS 
 

O Departamento Socialis é responsável pela publicação semestral do Jornal 
do Núcleo denominado também ele SOCIALiS, contando com várias rubricas 
desde a investigação até aos textos dos próprios estudantes.  



Tem ainda a seu encargo a gravação de episódios mensais para o incrível 
podcast “Isso É SimMel Pr’os Meus Ouvidos”, para além da cobertura de 
vários eventos ao longo do ano letivo. 

Todas as publicações estão disponíveis para consulta no site oficial do 
NESISCTE. 


