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Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais

Excelência e rigor no ensino universitário

HISTORIAL
O Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais - ISCJS – é uma instituição de ensino
superior privada, fundada em 2006 e que tem como áreas de ensino as ciências jurídicas e
sociais.
Definiu como Missão, enquanto instituição de ensino superior de alto nível, a criação,
transmissão, promoção e difusão do conhecimento, da cultura, da ciência e da tecnologia,
através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental, de forma a potenciar o desenvolvimento humano, como fator estratégico do desenvolvimento sustentável do país.
Sob o lema “Excelência e Rigor no Ensino Universitário”, o ISCJS traçou como Valores a
Excelência, o Rigor, a Liberdade Inteletual, o Respeito pela Ética Académica e a Solidariedade
e Ação Social.
Como Objetivos Gerais o ISCJS traçou entre outros os seguintes:
•Qualificação de alto nível dos cabo-verdianos, a produção e difusão do conhecimento;
•A formação, humana, cultural, artística, tecnológica, científica e técnica dos seus estudantes,
num quadro de referência internacional;
•O constante aperfeiçoamento da sua atividade, tanto no domínio da investigação e do ensino, como no da formação permanente.
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SERVIÇOS
Para além das ofertas formativas para os cursos de graduação, o ISCJS tem feito um
investimento muito forte e com excelentes resultados nos cursos de pós-graduação nas diversas áreas ministradas, mas também observando as necessidades do mercado, tendo já
realizado dezenas de cursos de Pós-graduações, e ultimamente em Mestrados stricto sensu.
Mestrados:
•Direito Público;
•Governação e Administração;
•Relações Internacionais com ênfase em Integração Regional Africana;
•Regulação Pública;
•Políticas Públicas.

O ISCJS funciona em dois pólos, sendo o Pólo I para os Serviços Administrativos, Coordenações, Centro de Investigação e Sala de atendimento ao aluno, e o Pólo II onde estão
as salas de aula, sala de apoio às aulas, laboratório de informática, reprografia, biblioteca,
Auditório, Sala de Professor e Cantina. O edifício do Pólo II está equipado com o sistema wi-fi,
permitindo o acesso rápido à internet nos corredores.
Para além disso, O ISCJS está dotado de um sistema integrado de gestão académica
e financeira – SIGAF -, facilitando assim todo o processamento de dados dos alunos, quer
académicos quer financeiros, onde também está integrado o Portal do aluno e do Docente, o
que cria uma dinâmica na atribuição e consulta das notas, entre outras mais-valias.

Secretaria

Biblioteca

Auditório
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Excelência e rigor no ensino universitário

LOCALIZAÇÃO
O ISCJS está na capital do país, Cidade da Praia, ilha de Santiago, e situado num dos
bairros mais centrais da cidade, o bairro da Fazenda. Goza de uma localização privilegiada,
próximo a instituições de referência na cidade, com acesso a transportes urbanos e interurbanos, a qualquer hora do dia ou da noite.

O ISCJS tem procurado firmar parcerias e protocolos com instituições de ensino superior estrangeiras, proporcionando, desta forma, o intercâmbio de docentes para aulas nos
cursos de graduação, pós-graduação e mestrado, bem como para palestras, conferências,
colóquios e seminários, atividades que têm lugar com bastante regularidade, visto que para o
ISCJS mostra-se de suma importância o contato dos formandos com profissionais renomados
das diversas áreas.
A par disso, as parcerias institucionais nacionais e estrangeiras estabelecidas pelo ISCJS
têm permitido, a partir das coordenações de estágios dos diferentes cursos, o cumprimento
do estágio curricular por parte dos nossos formandos no país e no estrangeiro.

TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS
Pelo fato de Fazenda ser um bairro central e de muita dinâmica, existe uma grande
afluência de pessoas aos vários serviços e ao emblemático mercado do Sucupira, o que faz
com que haja transportes públicos dos vários bairros da cidade para esse ponto da cidade.
Deixamos aqui a indicação de alguns autocarros que passam pelo ISCJS.
•Empresa Solatlântico
AUTOCARRO
Nº2
Nº 3
Nº 4
Nº 8
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº13
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PERCURSO
Terra Branca – Sucupira - Plateau
Vila Nova – ASA – Plateau
Vila Nova – Plateau - ASA
Achada Mato – Plateau – Palmarejo
Calabaceira – Plateau - Palmarejo
Achada São Filipe – Plateau - Achada São
Filipe
Plateau – Palmarejo Grande - Plateau
Plateau – São Pedro - Plateau
9
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CIDADE DA PRAIA
Informações Gerais
A cidade da Praia tem uma área de 102,6 Km2, como uma população de aproximadamente 131.600 habitantes.
O Clima é tropical, com poucas variações ao longo do ano, sendo que a temperatura
média ronda os 25º C. Os meses mais quentes do ano são os de Julho, Agosto e Setembro,
com uma temperatura máxima a rondar os 32º C., os meses mais frescos são os de Janeiro e
Fevereiro, com uma temperatura mínima de cerca de 18º C.

Excelência e rigor no ensino universitário

LUGARES A VISITAR
Vistas Panorâmicas:
Miradouro e Parque Infantil de Cruz de Papa

As principais atividades económicas da Praia pertencem ao sector terciário. Para além
de atividades ligadas à administração e governação (autárquica e nacional), existe extenso
comércio, serviços (saúde, educação, turismo, restauração e hotelaria, função pública, etc.) e
outras atividades de caráter liberal.
Em termos culturais, a cidade da Praia mostra-se muito dinâmica e cosmopolita, com
a realização de vários eventos culturais ao longo do ano, como lançamentos de obras, exposições, espetáculos, muitos de projeção internacional.
Praia conta também com diversos espaços de diversão noturna.
Alguns eventos culturais

- AME – Atlantic Music Expo;
- Kriol Jazz Festival;
- Festival da Gamboa;
- Noite Branca.

10

Miradouro Diogo Gomes
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LIVRARIAS

Museu
Museu Etnográfico da Praia

Livraria Pedro Cardoso
Localização: Rua José Gonçalves, Fazenda
Horário: Das 8h às 20h.
Livraria Nhô Eugénio
Localização: Avenida Europa, Achada Santo António
Horário: Das 8h às 20h30.

Edifícios e Monumentos
Igreja Nossa Senhora da Graça

Com 460 anos de história e de missão, a paróquia
de Nossa Senhora da Graça, cuja Igreja Matriz é
a Catedral da Diocese de Santiago, é uma das
mais antigas paróquias de Cabo Verde. Situa-se
no Plateau.

Museu Etnográfico da Praia está implementado num edifício colonial do século XIX. É
considerado o primeiro museu etnográfico do país e este situa-se na Rua Pedonal, no
Plateau.

Biblioteca
Biblioteca Nacional de Cabo Verde
Farol D. Maria Pia
O Farol D. Maria Pia, também conhecido por Farol da Ponta
Temerosa ou farol da Praia,
localiza-se na Ponta Temerosa, no
lado Oeste da entrada do porto da
Praia.

A Biblioteca Nacional de Cabo Verde é responsável pelo sistema do depósito legal em
Cabo Verde. Desempenha ainda as funções de Biblioteca pública na cidade da Praia e é a sede
da Rede Nacional das Bibliotecas Públicas de Cabo Verde. É aberta ao Público e situa-se na
Várzea.
12

Situa-se na freguesia de
Nossa Senhora da Graça, a cerca
de 3,5 Km SSE da cidade, na Ilha
de Santiago.

13

Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais

Excelência e rigor no ensino universitário

Quartel Jaime Mota

Praias de Mar na Cidade da Praia e arredores
Quebra Canela

Quartel Jaime Mota é um edifício
histórico, no centro histórico da cidade
da Praia, situa-se no Plateau, nas proximidades do Palácio Presidencial. Foi
construído entre 1823 e 1826 como um
quartel militar.

Memorial Amílcar Cabral

Situada na zona central da Cidade da Praia, é a praia de mar mais frequentada pelos
banhistas, sobretudo aos fins-de-semana.
Prainha

O Memorial a Amílcar Cabral foi edificado pelo
Governo de Cabo Verde, com o financiamento da
República Popular da China, e inaugurado pelo Presidente da República de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, por ocasião das comemorações do
vigésimo quinto aniversário da independência nacional, no dia 5 de Julho do ano de 2000. Fica situada no
largo da Biblioteca Nacional e do Auditório, na Avenida Cidade da Lisboa.

Também na zona central, depois da Quebra Canela é a praia com segundo maior índice
de pessoas, pelo fato de ser muito menor que Quebra Canela, as duas praias estão muito
próximas uma da outra, podendo deslocar-se a pé entre as duas praias.
Outras praias nos arredores da Cidade da Praia
•Praia de São Tomé;
•Praia de Portinho ;
•São Francisco .
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RESTAURANTES
A cidade da Praia apresenta um leque variado de opções a nível de restaurantes e
bares, alguns com música ao vivo.

Excelência e rigor no ensino universitário
REFERÊNCIAS
Rua Pedonal

Aqui deixamos algumas sugestões:
- Quintal da Música, Plateau;
- O Pescador, Prainha;
- Mercearia Andrade Cabo Verde, Achada de Santo António;
- Punto d´Incontro, Avenida Cidade Lisboa, Várzea;
- Ipanema, Prainha/Quebra Canela;
- Poeta Lounge & Food, Achada de Santo António;
- Terrazza Italia, Achada de Santo António;
- Bica d´areia, Quebra canela;
- Linha D´Água, Prainha;
- Nice Kriola Restaurante, Achada de santo António, no miradouro Cruz do Papa;
- Bistrô, Rua Rua Pedonal, Plateau;
- Churrascaria Dragoeiro, Achada de Santo António;
- Churrascaria Benfica, Achada de Santo António e Palmarejo;
- Secreto Ibérico, Palmarejo;
- Titi Sushi, Palmarejo Baixo;
- Campanhas, Meio de Achada Santo António.

Mercado da Praia

Esplanadas
- Nhami Nice Dreams Rua pedonal, Plateau;
- Flor de Liz, Rua Pedonal no Plateau;
. Pão Quente, Fazenda, Plateau, Achada de Santo António e Palmarejo;
- Café Sofia-Copacabana lounge Bar praia, Plateau;
- Esplanada Morabeza, Praça Alexandre Albuquerque, Plateau;
- Mirage, Praia Shopping;
- Kebra Kabana.
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CÂMBIO
O ECV (escudo cabo-verdiano) mantém um câmbio fixo com o Euro, sendo:
1 Euro = 110,270 ECV

CUSTO DE VIDA
Alojamento (com despesas de electricidade
e água incluídas)
Bilhete de autocarro
Preço Médio do Táxi
Refeição num Restaurante Médio
Refeição num Bar
1 Café
1 Garrafa 1,5L de água

12.000$00
42$00
150$00
600$00
250$00 - 300$00
65$00
100$00

NÚMEROS DE TELEFONES IMPORTANTES
Hospital
Bombeiros
Polícia
Polícia Judiciária

18

130
131
132
800 11 34
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