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Apresentação do pedido
Perguntas A1 a A4
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Letras (UC)
A3. Designação do ciclo de estudos:
Literatura de Língua Portuguesa
A3. Study programme name:
Portuguese Language Literature
A4. Grau:
Doutor

Perguntas A5 a A10
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Literatura
A5. Main scientific area of the study programme:
Literature
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF):
223
A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável:
222
A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
NA
A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 anos
A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 years

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d1abe19f-dc11-98b8-4a08-5409eedfb1bd&formId=5d8d3652-4b4d-e809-e60e-5…

1/40

13/10/2014

NCE/14/00436 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

A9. Número de vagas proposto:
15
A10. Condições especificas de ingresso:
Podem candidatar-se a este ciclo de estudos: a) Titulares do grau de mestre, ou seu equivalente legal; b)
Titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que
seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho
Científico da Faculdade de Letras; c) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da
Faculdade de Letras.
O reconhecimento referido nas alíneas b) e c) do número anterior apenas permite o acesso ao ciclo de estudos
conducente ao grau de doutor, não conferindo ao seu titular a equivalência ao grau de licenciado ou mestre,
ou ao seu reconhecimento.
A10. Specific entry requirements:
The following are eligible to apply to this program: a) Holders of a master's degree, or its legal equivalent; b)
Holders of a bachelor's degree, those who have an academic or professional resume of particular relevance
that is recognized by the Academic Board of the Faculty of Arts and Humanities as attesting to the ability to
complete this study cycle; c) those who have an academic or professional resume of particular relevance that
is recognized by the Academic Board of the Faculty of Arts and Humanities as attesting to the ability to
complete this study cycle
The recognition referred to in points b) and c) above only allow access to the study cycle leading to a PhD, and
does not confer the equivalence of a bachelor's or master's degree, or the recognition of same.

Pergunta A11
Pergunta A11
A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)
A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or specialities
of the PhD (if applicable)
Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou
especialidade do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular
Mapa I A12.1. Ciclo de Estudos:
Literatura de Língua Portuguesa
A12.1. Study Programme:
Portuguese Language Literature
A12.2. Grau:
Doutor
A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and
credits that must be obtained for the awarding of the degree
Área Científica / Scientific Area
Literatura/Literature
Didática/Didactics
Literatura e Didática/Literature and
Didactics
Outra
(4 Items)

Sigla /
Acronym
LIT
DID

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS
30
10

ECTS Optativos* / Optional
ECTS*
10
0

LIT/DID

180

0

OUT

0
220

10
20

Perguntas A13 e A16
A13. Regime de funcionamento:
Diurno
A13.1. Se outro, especifique:
b-learning
A13.1. If other, specify:
b-learning
A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Coimbra
A14. Premises where the study programme will be lectured:
University of Coimbra
A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A15._Regulamento_creditacao formacao e experiencia profissional UC_2014.pdf
A16. Observações:
O Programa de Doutoramento em Literatura de Língua Portuguesa encontra-se estruturado em função de uma
primeira etapa curricular de atualização e de construção de um contexto científico sistemático e de um
momento seguinte que procura reforçar as competências do estudante em termos de investigação e a sua
progressiva autonomia que culminará na apresentação, no final de um ciclo de 4 anos, de uma tese original. É
de salientar a existência de uma Prova de Qualificação prévia à redação da tese, centrada na avaliação do
projeto de investigação que se pretende desenvolver. Resultando do trabalho realizado pelo estudante no
âmbito do Seminário de Orientação, esse projeto é sujeito a apresentação e discussão pública, no final do 3.º
semestre, com vista a determinar o seu mérito científico, a sua viabilidade, assim como a clareza, a solidez e
os fundamentos metodológicos em apreço.
À semelhança de outros Programas de Doutoramento de excelência a nível internacional, que apostam na
convergência entre ensino e investigação (neste caso, por via da unidade de I&D Centro de Literatura
Portuguesa/CLP), abre-se a possibilidade de considerar e de avaliar um elenco de atividades formativas que
vão para além do trabalho seminarial ou da redação da tese: apresentação de trabalhos de investigação em
congressos nacionais e internacionais, seminários, jornadas, etc; participação em seminários de âmbito
interdisciplinar, conferências e workshops; publicação de artigos.
Tais atividades estendem-se a todo o período de formação necessário para a obtenção do título de doutor, mas
deve ocorrer, de preferência, após a conclusão do 1.º ano curricular. Cada doutorando contará com um
registro individual de controlo de todas as atividades formativas realizadas, que será regularmente
monitorizado pelo orientador de tese e pela direção do Programa. Sempre que se mostre relevante, deverá ser
tida em conta, de forma ponderada, a condição de trabalhador-estudante e o consequente grau de
disponibilidade de tempo na definição desse plano de atividades.
É conferido o “Diploma de Estudos Avançados” em “Literatura de Língua Portuguesa” após a aprovação nas
unidades curriculares do 3.º Ciclo de Estudos correspondentes aos dois primeiros semestres, num total
mínimo de 60 ECTS.
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A16. Observations:
The PhD program in Portuguese Language Literature is structured as follows: a first stage of coursework, next,
students' research skills are strengthened and autonomy enhanced and finally the presentation of an original
dissertation. It is worth noting the existence of a qualification exam prior to the writing of the dissertation,
focusing on the evaluation of the research project to be developed. Resulting from work performed by the
student during the Orientation Seminar, this project is subject to public presentation and discussion at the end
of the 3rd semester in order to determine its academic merit, its feasibility, as well as clarity, soundness and
methodological foundations.
Like other internationally recognized Doctoral Programs that bet on convergence between teaching and
research (in this case, via the R&D unit of the Center of Portuguese Literature/CLP) it is possible to evaluate a
list of training exercises that go beyond class work or dissertation writing: presentation of research papers in
national and international conferences, seminars, workshops, etc; participation in the context of
interdisciplinary seminars, conferences and workshops; publication of articles.
Such activities apply to the entire duration of the doctoral program, but should occur preferably after
completion of the 1st year coursework. Each doctoral student will have individual control of their registration in
all exercises, which will be regularly monitored by the dissertation advisor and the director of the program.
Whenever relevant, working students and the amount of time they have to dedicate to these activities should
be taken into account.
A "Diploma of Advanced Studies" in "Portuguese Language Literature" is awarded after passing all the classes
of the 3rd cycle of studies corresponding to the first two semesters, a minimum total of 60 ECTS.

Instrução do pedido
1. Formalização do pedido
1.1. Deliberações
Mapa II - Senado
1.1.1. Órgão ouvido:
Senado
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Criacao_3CE_Literatura_Lingua_Portuguesa_Despacho_201_2014.pdf
Mapa II - Conselho Científico
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._deliberacoes CC_15_7_2014.pdf
Mapa II - Conselho Pedagógico
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._criacao_CE_cp.pdf
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respectiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.
Paulo Jorge Silva Pereira

2. Plano de estudos
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Mapa III - - 1º ano/1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Literatura de Língua Portuguesa
2.1. Study Programme:
Portuguese Language Literature
2.2. Grau:
Doutor
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/1º semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Duração /
Unidade Curricular / Curricular Área Científica /
Duration
Unit
Scientific Area (1)
(2)
Cânone e Teoria Literária/
LIT
Semestral
Canon and Literary Theory
Ensino da Literatura/ Teaching
DID
Semestral
Literature
Literatura, Memória e História/
LIT
Semestral
Literature, Memory and History
(3 Items)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

270

S-45; OT-10

10

270

S-45; OT-10

10

270

S-45; OT-10

10

Mapa III - - 1º ano/2º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Literatura de Língua Portuguesa
2.1. Study Programme:
Portuguese Language Literature
2.2. Grau:
Doutor
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/2º semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
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1st year/2nd semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Literatura Portuguesa Moderna e
Contemporânea/Modern and Contemporary
Portuguese Literature

LIT

Unidade curricular de formação complementar/
Complementary Education class

Tópicos de Pesquisa em Literatura Brasileira/
Brazilian Literature Research Topics

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS

Semestral 270

S-45; OT-10

10

OUT

Semestral 270

S-45; OT-10

10

LIT

Semestral 270

S-45; OT-10

10

Tópicos de pesquisa em Literaturas Africanas de
Língua Portuguesa/Research Topics in
LIT
Portuguese-language African Literature

Semestral 270

S-45; OT-10

10

Observações /
Observations (5)

optativa a escolher
da oferta anual de
outros 3ºs ciclos
optativa - Os
estudantes
escolhem 1
seminário de
Literatura
optativa - Os
estudantes
escolhem 1
seminário de
Literatura

(4 Items)

Mapa III - - 2º ano/1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Literatura de Língua Portuguesa
2.1. Study Programme:
Portuguese Language Literature
2.2. Grau:
Doutor
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/1º semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área
Científica /
Scientific Area
(1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working Hours
(3)

Seminário de
Orientação/Supervision LIT/DID
Seminar

Semestral 405

Prova de Qualificação/
LIT/DID
Qualifying Examination

Semestral 405

Horas
Contacto /
ECTS Observações / Observations (5)
Contact Hours
(4)
Destina-se a preparar o projeto de tese,
OT-45
15
que será apresentado e defendido na
Prova de Qualificação
Apresentação e discussão pública do
projeto de tese de doutoramento, a
15
realizar no final do 3º sem.
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(2 Items)

Mapa III - - 2º ano/2º semestre; 3º e 4º anos
2.1. Ciclo de Estudos:
Literatura de Língua Portuguesa
2.1. Study Programme:
Portuguese Language Literature
2.2. Grau:
Doutor
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/2º semestre; 3º e 4º anos
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2nd semester; 3rd and 4th years

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Área Científica /
Curricular Unit
Scientific Area (1)
Tese/Dissertation
LIT/DID
(1 Item)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)
Plurianual
4050

Horas Contacto /
Contact Hours (4)
-

ECTS
150

Observações /
Observations (5)
-

3. Descrição e fundamentação dos objectivos, sua adequação ao projecto educativo, científico e
cultural da instituição, e unidades curriculares
3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos
3.1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
O Programa procura desenvolver e divulgar o estudo das literaturas e das culturas em língua portuguesa,
beneficiando da larga experiência do corpo docente e da sua vocação para ampliar as fronteiras do
conhecimento através de investigação científica de referência.
Pretende-se que o estudante, no final, demonstre:
i) compreensão sistemática do campo de estudo e domínio de recursos e métodos de investigação que
permitam descrições mais densas de fenómenos literários e culturais;
ii) saber analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas;
iv) capacidade para conceber e realizar projetos de investigação, segundo padrões de qualidade e seriedade
académicas, com resultados que mereçam divulgação nacional e internacional;
v) capacidade de comunicar com a comunidade científica e com a sociedade em geral sobre matérias da área
de especialização;
vi) fomentar, em contexto académico e profissional, o progresso tecnológico, social, artístico ou cultural.
3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
The program seeks to develop and promote the study of the literatures and cultures in Portuguese, benefiting
from the extensive experience of the academic staff and of their vocation to enlarge the boundaries of
knowledge through quality academic research.
At the end of the program students should be able to demonstrate:
i) a systematic understanding of the field of study and mastery of resources and research methods that allow
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more solid descriptions of literary and cultural phenomena;
ii) learn to critically analyze, evaluate and summarize new and complex ideas;
iv) ability to design and conduct research projects according to standards of academic quality and reliability,
with results that merit national and international dissemination;
v) ability to communicate with the academic community and society in general on issues in the area of
expertise;
vi) promotion of technological, social, artistic or cultural progress in an academic and professional context.
3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
i) compreender e debater com pertinência o alcance e a dinâmica de paradigmas nos domínios científicos da
história e teoria literárias, das literaturas de língua portuguesa e da didática;
ii) saber trabalhar, em regime colaborativo ou de forma autónoma, em projetos de investigação de base
interdisciplinar, produzindo aproximações a outras áreas científicas, e num contexto de crescente
internacional.;
iii) manejar com destreza tecnologias da informação e da comunicação aplicadas aos estudos literários e
culturais;
iv) consolidar uma atitude crítica capaz de integrar novos conhecimentos, formular juízos com informação
limitada ou superar problemas resultantes da prática de investigação;
v) aplicar conhecimentos adquiridos no âmbito da renovação das práticas de ensino das literaturas de língua
portuguesa em diversos graus de ensino;
vi) contribuir, de modo ativo, para a afirmação no espaço público e através de novas plataformas tecnológicas
de conhecimentos culturais de base humanística.
3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
i) understand and discuss the scope and relevance of Portuguese language literature and teaching to the
dynamics of paradigms in academic fields of history and literary theory;
ii) how to work individually or in groups on projects of basic interdisciplinary research, producing
approximations to other academic fields, and in a context of increasing internationalization;
iii) skillfully use information and communication technologies applied to literary and cultural studies;
iv) gain a critical attitude able to integrate new knowledge, formulate judgments with limited information or
overcome problems arising from practical research;
v) apply knowledge of teaching practices in Portuguese language literature at various levels of education;
vi) actively contribute to the public discourse of humanistic cultural knowledge through new technology
platforms.
3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
Enquanto unidade orgânica de ensino e de investigação da Universidade de Coimbra, a FLUC, nos termos dos
seus Estatutos: a) «é um serviço público que tem por missão promover a investigação, o pensamento crítico e
o ensino no campo das Artes, das Humanidades e das Ciências Sociais»; b) «estrutura os seus planos de
estudo e métodos pedagógicos de modo a proporcionar a aquisição de um conjunto de competências e
qualificações – metodológicas, sociais e comunicativas – que não se esgotam num âmbito puramente
disciplinar, nem se limitam aos requisitos de uma formação profissionalizante, mas constituem condições para
a cultura e para o exercício de uma cidadania activa»; c) «assume um compromisso de abertura à comunidade
através de actividades de extensão e de prestação de serviços»; d) assume como dimensão constitutiva da
sua identidade o diálogo entre culturas, a internacionalização da investigação e o aprofundamento dos
programas de circulação internacional dos seus docentes e estudantes». Como sucedâneo natural do
Doutoramento vigente em Literatura de Língua Portuguesa: Investigação e Ensino (LLP:IE), que funcionou
durante vários anos, o novo Programa continua a apostar numa estratégia de diferenciação pela qualidade,
assente em prestígio e reconhecimento a nível internacional. Tanto pelos conteúdos que propõe, como pelos
métodos pedagógicos em que se baseia e pela prática de investigação que estimula, cumpre de modo
exemplar a missão da instituição e os seus padrões de elevada qualidade, conseguindo: i) oferecer contributo
assinalável em termos de investigação científica nos seus domínios de intervenção; ii) contribuir para a
revitalização das práticas de ensino no contexto escolar português e de países de língua portuguesa; iii)
promover uma política de integração ativa de doutorandos em projetos de investigação do Centro de Literatura
Portuguesa, dentro de uma lógica orgânica próxima à que existe noutros sistemas universitários
internacionais, que passa pelo incentivo à apresentação de trabalhos em eventos científicos e publicação de
textos; iv) demonstrar sólido enquadramento institucional, por estar inserido numa rede de oferta formativa
que contempla cursos de Graduação, mas sobretudo de forma articulada com o Mestrado em Literatura de
Língua Portuguesa: Investigação e Ensino, que tem funcionado como etapa prévia de especialização e de
produção de trabalho de investigação, e com o Pós-doutoramento, por via de projetos desenvolvidos no
âmbito do CLP sobretudo por professores universitários brasileiros (bolseiros CAPES) que se integram em
vários campos de pesquisa; v) acolher um número muito elevado de bolseiros (só nos últimos 4 anos, o 3.º
Ciclo em LLP:IE contou com 11 bolseiros de instituições portuguesas, como a FCT, a Fundação Calouste
Gulbenkian, a Fundação Oriente, e estrangeiras, como a CAPES/Brasil, com 7 bolsas, ou o China Scholarship
Council, o que constitui um claro reconhecimento da qualidade do ensino e da investigação).
3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the
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institution:
As a teaching and research unit of the University of Coimbra, FLUC, under its statutory terms: a) «is a public
service whose mission is to promote the investigation, critical thinking and teaching in the field of Arts,
Humanities and Social Sciences»; b) «structures its teaching and pedagogical methods that allow for the
acquiring of a combination of skills and qualifications - methodological, social and communicative - that aren't
limited to a purely disciplinary environment nor only to fulfill professional training requirements, but to
promote culture and active citizenship»; c) «accepts inter-cultural dialog, investigative internationalization and
promotes international exchange of its academic staff and students by incentivizing agreements and
partnerships with similar institutions in other countries.» As natural substitute for the existing PhD in
Portuguese Language Literature: Research and Education (LLP:IE), which ran for several years, this new
program continues to invest in a quality differentiation strategy based on prestige and international
recognition. Both through the content it provides and the pedagogical methods that underlie the research
practices that it stimulates, it fulfills in an exemplary manner the mission of the institution and its high quality
standards, managing to: i) provide remarkable contribution to academic research; ii) contribute to the
revitalization of teaching practices in the school context in Portugal and Portuguese-speaking countries; iii)
promote a policy of active integration of doctoral students in research projects of the Center for Portuguese
Literature within standards close to that in other international university systems, through promoting the
presentation of papers at academic meetings and publication of texts; iv) demonstrate strong institutional
framework, to be integrated in a training supply network covering Undergraduate courses, but mainly
combined with a Masters in Portuguese Language Literature: Research and Education, which has functioned
as a prior phase of specialized research work, and a Post-doctoral, via projects developed under the CLP
mainly by Brazilian academics (CAPES scholarship) that integrate various fields of research; v) receive a very
high number of grantees (just in the last four years, the 3rd cycle in LLP:IE had 11 fellows from Portuguese
institutions, such as FCT, the Calouste Gulbenkian Foundation, Fundação Oriente, and foreign, as
CAPES/Brazil, with 7 fellows, or the China Scholarship Council, which is a clear recognition of the quality of
teaching and research).

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição
3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
A Universidade de Coimbra é uma instituição de criação, análise crítica, transmissão e difusão de cultura, de
ciência e de tecnologia que, através da investigação, do ensino e da prestação de serviços à comunidade,
contribui para o desenvolvimento económico e social, para a defesa do ambiente, para a promoção da justiça
social e da cidadania esclarecida e responsável e para a consolidação da soberania assente no conhecimento.
São fins da Universidade de Coimbra: a) A formação humanística, filosófica, científica, cultural, tecnológica,
artística e cívica; b) A promoção e valorização da língua e da cultura portuguesas; c) A realização de
investigação fundamental e aplicada e do ensino dela decorrente; d) A contribuição para a concretização de
uma política de desenvolvimento económico e social sustentável, assente na difusão do conhecimento e da
cultura e na prática de atividades de extensão universitária, nomeadamente a prestação de serviços
especializados à comunidade, em benefício da cidade, da região e do país; e) O intercâmbio cultural, científico
e técnico com instituições congéneres nacionais e estrangeiras; f) A resposta adequada à necessidade de
aprendizagem ao longo da vida; g) A preservação, afirmação e valorização do seu património científico,
cultural, artístico, arquitetónico, natural e ambiental; h) A contribuição, no seu âmbito de atividade, para a
cooperação internacional e para a aproximação entre os povos, com especial relevo para os países de
expressão oficial portuguesa e os países europeus, no quadro dos valores democráticos e da defesa da paz.
O ensino é adaptado às exigências do mercado de trabalho, é fortemente internacionalizado e tem a
investigação científica como elemento central. A UC conta ainda com centros de investigação em vários
domínios e desenvolve também um conjunto extenso de atividades de transferência de saberes, apoio ao
empreendedorismo e desenvolvimento do tecido empresarial. A Universidade promove ainda, de forma ativa e
concertada, o empreendedorismo e inovação para toda a comunidade. O programa, catalisado pela própria
Universidade, envolve todas as partes intervenientes no processo, destacando-se o importante papel de
estruturas como o Biocant ou a incubadora do IPN, recentemente proclamada a melhor incubadora de base
tecnológica do mundo e que, na última década, gerou mais de 140 empresas, muitas delas spin-offs da
Universidade que hoje representam um volume de vendas anual acima dos 70 milhões de euros (35% dos
quais para exportação), empregando mais de 500 profissionais altamente qualificados.
3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
The University of Coimbra is an educational institution devoted to the creation, critical analysis, transmission
and dissemination of culture, science and technology. Through research, education and provision of services
to the community, it contributes to economic and social development, to environmental protection, to the
promotion of social justice and responsible, enlightened citizenship, and to the strengthening of knowledgebased autonomy. The following are the goals of the University of Coimbra: a) To provide humanistic,
philosophical, scientific, cultural, technologic, artistic and civic education; b) To promote and enhance the
Portuguese language and culture; c) To carry out fundamental and applied research and teaching; d) To
contribute to the implementation of a policy of economic and social development based on the dissemination
of knowledge and culture, including outreach activities and the provision of specialized services to the
community that benefit the city, the region and the country; e) To foster cultural, scientific and technical
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exchange with similar national and international institutions; f) To provide appropriate response to lifelong
learning demands; g) To preserve, affirm and enhance its scientific, cultural, artistic, natural, environmental
and architectural heritage; h) To contribute, within its field of action, to international cooperation and to
fostering good relations between nations, especially Portuguese-speaking countries and European countries,
on the basis of democratic values and the defense of peace.
The education provided at UC meets labor market demands, has a strong international profile, and scientific
research plays a central role in it. Having research centers in many different fields, the University develops an
extensive amount of knowledge transfer and entrepreneurial support and development activities.
The University also promotes, in an active and concerted manner, entrepreneurship and innovation for the
entire community, involving all the stakeholders in the process. In this area, we should highlight the important
role played by structures such as the Biotechnology Innovation Center BIOCANT and the incubator Instituto
Pedro Nunes (IPN), which received the Best Science Based Incubator Award in 2010. In the last decade, IPN has
created more than 140 companies, many of them university spin-offs, which now have an annual turnover of
over EUR 70 million (35% of which for export) and employ over 500 highly qualified professionals.
3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto
educativo, científico e cultural da Instituição:
A Faculdade de Letras de Coimbra é uma escola universitária com larga experiência acumulada no ensino e na
investigação de matérias abrangidas pelo Programa de Doutoramento, como se pode confirmar pela existência
de um corpo docente altamente qualificado, contando com especialistas em todas as épocas da literatura
portuguesa, da teoria da literatura, da didática e de literaturas de países de língua oficial portuguesa. Todos
participam, de modo continuado e muito ativo, em atividades de difusão da investigação (conferências em
diversos foros; atividades de extensão universitária e de transferência de conhecimento; participação em
congressos nacionais e internacionais; cursos de atualização didática e científica, etc.) e possuem larga
experiência de intervenção cultural no espaço público, português e doutros países lusófonos, nomeadamente
através dos meios de comunicação social. Em estreita articulação com a unidade de I&D a que o Programa se
encontra associado, o Centro de Literatura Portuguesa (CLP), a atividade de investigação encontra-se
estruturada em função de projetos que estão a ser desenvolvidos ou que virão a ser lançados e que cobrem
várias áreas de especialidade, oferecendo aos doutorados boas condições para o desenvolvimento da sua
pesquisa e para a sua afirmação enquanto especialistas no plano nacional e internacional. Dispõem ainda os
estudantes de acesso a bibliotecas, da FLUC e de outras unidades ligadas à UC com acervos sempre
atualizados ao longo dos anos e com fundos bibliográficos de inestimável valor, como o da Biblioteca Geral
(BGUC). A área de Doutoramento em Literatura de Língua Portuguesa sempre contou, desde a sua
constituição, com um dos mais elevados índices de internacionalização, nomeadamente no que toca a
estudantes dos países de língua oficial portuguesa, criando um ambiente propício à troca de experiências
culturais e profissionais, assim como à participação em projetos internacionais, no espaço universitário
transnacional de língua portuguesa. Nesse sentido, pode dizer-se que cumpre uma missão estratégica no
âmbito da política de afirmação da Língua Portuguesa no mundo, contribuindo não só para o estudo e para a
promoção das Literaturas e Culturas dos vários países que partilham esta mesma matriz linguística, mas
também para a formação altamente qualificada de agentes com papel decisivo no sistema educativo e na
esfera cultural de países estrangeiros e não lusófonos, como a China, a Índia ou os Estados Unidos da
América. Para além disso, a instituição recebe a visita, anualmente, de professores e conferencistas de renome
que prestam um contributo de grande valor para a formação dos estudantes, através de atividades culturais e
científicas, e que potenciam a ligação com projetos de investigação a nível nacional e internacional.
3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational,
scientific and cultural project:
The Faculty of Arts and Humanities of Coimbra has vast accumulated experience n teaching and research
areas covered by this PhD program, as confirmed by the existence of a highly qualified academic staff, with
specialists in all periods of Portuguese literature , theory of literature, didactics and literature of Portuguesespeaking countries. Everyone participates in an ongoing and very active way in the dissemination of research
activities (lectures in various forums, university extension and knowledge transfer activities, participation in
national and international conferences, didactic and academic updates, etc.) and have wide experience of
cultural participation in Portuguese public space and of other Portuguese speaking countries, particularly
through the media. In close coordination with the R&D unit that the program is linked, the Center for
Portuguese Literature (CLP), the research activity is structured in terms of projects that are being developed or
will be launched, and cover many areas of expertise, offering doctorate students good conditions for the
development of their research and qualification as experts at the national and international level. Students still
have access to libraries, at FLUC and to those of other UC units with constantly updated collections over the
years and bibliographical resources of inestimable value, such as the Main Library of the University of Coimbra
(BGUC). The area of Doctorate in Portuguese Language Literature has, since its establishment, counted on one
of the highest rates of internationalization, particularly with regard to students from countries with Portuguese
as the official language, creating an environment conducive to the exchange of cultural and professional
experiences as well as participation in international projects, in the Portuguese language transnational
university space. In this sense, one can say that this program fulfills a strategic mission in the assertion of the
Portuguese Language in the world, contributing not only to the study and promotion of the Literatures and
Cultures of the various countries that share this same linguistic matrix, but also for the training of highly
qualified specialists with decisive roles in the educational system and the cultural sphere of non-Lusophone
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foreign countries such as China, India or the United States of America. In addition, the institution is visited
annually by professors and keynote speakers who provide a valuable contribution to the training of students
through cultural and scientific activities, and enhance the connection with research projects at a national and
international level.

3.3. Unidades Curriculares
Mapa IV - Cânone e Teoria Literária / Canon and Literary Theory
3.3.1. Unidade curricular:
Cânone e Teoria Literária / Canon and Literary Theory
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis – 55h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Carlos Seabra Pereira; Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre - 55h cada, de acordo com a distribuição
de serviço docente anual | 55h each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após completar a UC, o estudante deve ser capaz de problematizar e de desenvolver, em termos
demonstrativos e com suporte argumentativo, questões de nível avançado colocadas pela questão do cânone,
nos diversos aspetos que o programa indica, e em direta relação com temas e subtemas de teoria literária,
numa perspetiva que transcenda o âmbito das literaturas nacionais. Do mesmo modo, o estudante deve ter
competência para optar fundamentadamente por domínios ou temas de estudos que, em sintonia com o
âmbito científico-pedagógico do 3º ciclo, lhe permitam desenvolver investigação pessoal. Nesse sentido, o
estudante deve ser conhecedor de instrumentos e de rotinas de investigação em estudos literários.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
After completing this class, students should be able to discuss and develop, in demonstrative terms and with
argumentative support, advanced-level questions posed by the canon on the various aspects that the program
includes, and in direct relation to themes and sub-themes of literary theory, a perspective that transcends the
scope of national literatures. Similarly, students should be empowered to choose fields or subjects of studies
in line with the scientific-pedagogical framework of this program to enable them to develop individual research.
In this sense, students must be knowledgeable in tools and routines of research in literary studies.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A Unidade Curricular pretende problematizar temas de investigação conducentes aos trabalhos académicos
que, em âmbitos e em temas de trabalho específicos, os alunos hão de empreender. Tópicos programáticos
para desenvolvimento: a questão do cânone literário e a instituição literária. O contributo da investigação e do
ensino da literatura para a configuração e para a questionação do cânone. Dimensões ideológicas e
psicoculturais do cânone. A questão do cânone e a condição institucional e académica da teoria literária.
Problemas epistemológicos e axiológicos. Cânone e temas de teoria literária (modos e géneros literários,
periodização literária, estudos narrativos, crítica literária, etc.). A questão do cânone e a chamada lusofonia,
em contexto pós-colonial. Questões institucionais, socioculturais e ideológicas. A problemática do cânone, os
estudos culturais e a emergência do digital. A questão do cânone e a crise das Humanidades.
3.3.5. Syllabus:
This class seeks to problematize research issues leading to academic work, in terms of specific work students
will do. Topics for programmatic development: question of the literary canon and literary institution. The
contribution of research and teaching literature for the configuration and questioning of the canon.
Ideaological and phsycho-cultural dimensions of the canon. The canon issue and the institutional and
academic status of literary theory. Axiological and epistemological issues. Canon and issues of literary theory
(literary modes and genres, literary periodization, narrative studies, literary criticism, etc.). The canon issue and
so-called Lusophony, in a post-colonial context. Institutional, socio-cultural and ideological issues. The
problems of the canon, cultural studies and the emergence of digital. The canon issue and the Humanities
Crisis.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos enunciados constituem um elenco genérico de domínios e de problemas
epistemológicos, teóricos e histórico-culturais que dão suporte a uma reflexão de nível avançado, permitindo
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ao estudante articular componentes fundamentais da sua formação, no nível de 3º ciclo, a saber: a
problematização de conhecimentos teóricos e histórico-literários conjugados com a literatura de língua
portuguesa e o seu ensino; o estímulo para a indagação teórica e histórico-literária, tendo em vista
investigação sobre temas adequados à obtenção do grau de doutor.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus material constitute a generic list of domains and epistemological, theoretical, historical and
cultural factors that support an advanced level of reflection, allowing students to articulate key components of
their training, at the doctoral level, namely: questioning of theoretical and historical-literary knowledge
combined with the Portuguese language and literature and their teaching; the stimulus for theoretical and
historical-literary inquiry, in view of research themes appropriate to the degree of PhD.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será de índole seminarial. O estudante será chamado a dar um contributo de reflexão pessoal à
análise e à problematização dos temas programáticos que a UC contempla, na sequência de sínteses e de
formulação de questões pelo professor. O contributo do estudante pressupõe intervenções programadas em
seminário, subsequentemente objeto de discussão e com apoio de textos de natureza teórica ou de casos de
estudo.
Relatório de seminário ou visita de estudo: 50%
Resolução de problemas: 30%
Trabalho de síntese: 20%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
This class will be in the form of a seminar. Students will be called on to contribute to the analysis of and
questioning of program topics that this class includes, following a synthesis and formulation of questions by
the professor. This contribution presupposes participation in class and their subsequent discussion and with
the support of theoretical texts or case studies.
Seminar ir study visit report: 50%
Problem resolving report: 30%
Synthesis work: 20%
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino expostas ajustam-se à filosofia académica do nível de estudos (3º ciclo) em causa:
conduzem ao aprofundamento de conhecimentos anteriores, estimulam a questionação e a descoberta de
temas de indagação, dão suporte a uma atitude intelectual crítica e de desenvolvimento de hipóteses de
trabalho eventualmente com consequências na preparação de dissertações académicas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologies used adjust to the academic philosophy of doctoral level education (3rd cycle)
and they: lead to deepening of prior knowledge, encourage questioning and discovering themes of inquiry,
support a critical attitude and intellectual development possibly helping in the preparation of academic
dissertations.
3.3.9. Bibliografia principal:
ALTIERI, Ch. Canons and Consequences. Evanston: Northwestern Univ. Press, 1990. BLOOM, H. The Western
Canon. New York: Harcourt Brace & Company, 1994. BROWNE, R. B. e M. W. FISHWICK (eds.). Rejuvenating
the Humanities. Bowling Green: Bowling Green St. Univ. Pop. Press, 1992. DAMROSCH, D. What Is World
Literature? Princeton: Princeton Univ. Press, 2003. LAUTER, P. Canons and Contexts. New York/Oxford: Oxford
Univ. Press, 1991. GORAK, Jan. The making of the modern canon. London: Athlon Press, 1991. Revista de
Estudos Literários, 1. Coimbra: Centro de Lit. Port, 2011. Revista de Estudos Literários, 2. Coimbra: C. de L. P.,
2012. ROCHA, J. Cezar de C. Crítica literária: em busca do tempo perdido?. Chapecó: Argos, 2011. SILVA, A. S.
da et alii (orgs.). Novos Horizontes para as Humanidades. Braga: Fac. de Filosofia/UCP, 2006. SILVA, V. A. e.
Teoria da Literatura. 8ª ed. Coimbra: Almedina, 2009. SMALL, H. The Values of the Humanities. Oxford: Oxford
Univ. Press, 2013.

Mapa IV - Ensino da Literatura / Teaching Literature
3.3.1. Unidade curricular:
Ensino da Literatura / Teaching Literature
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Augusto Cardoso Bernardes – 55h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Cristina Almeida Mello e Ana Maria e Silva Machado - 55h cada, de acordo com a distribuição de serviço
docente anual | 55h each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Situar o aparecimento do Ensino da Literatura como área de investigação; reconhecer as condicionantes que
envolvem a sua evolução recente; identificar os problemas principais com que se depara; delinear caminhos
de reconversão.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will gain a knowledge of the first appearance of Teaching Literature as an area of research; recognize
the constraints involving its recent development; identify the main problems faced; delineate paths of
conversion.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. O Ensino da Literatura: história de uma prática; 2. As Humanidades e os estudos literários; 3. O Ensino da
Literatura enquanto campo de investigação; 4. O ensino da Literatura e o debate sobre os conteúdos
curriculares; 5. O ensino da Literatura e as perspetivas de renovação metodológica.
3.3.5. Syllabus:
1. The Teaching of Literature: history of a practice; 2. The humanities and literary studies; 3. The Teaching of
Literature as a field of research; 4. The teaching of literature and the debate about the curriculum content; 5.
Teaching Literature and the prospects of methodological renewal.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Através dos conteúdos propostos, pretende-se que o aluno adquira um conhecimento contextualizado do
campo disciplinar em apreço e que seja capaz de se posicionar criticamente perante a dinâmica das
orientações educativas.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Using the proposed content, this class seeks to assist students to acquire contextualized knowledge in the
disciplinary field in question and be able to critically position themselves with regards to the dynamics of
educational guidelines.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, trabalhos de natureza aplicada.
Trabalhos escritos (60%), participação nas atividades do seminário (30%), assiduidade (10%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical analysis, applied work.
Written works (60%), participation during seminars (30%), assiduity (10%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Pretende-se que os alunos sejam capazes de fundamentar teoricamente as suas opiniões e de as aplicar numa
prática renovada.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Students should be able to theoretically substantiate their opinions and to apply them in practice.
3.3.9. Bibliografia principal:
Bernardes, José Cardoso e Rui Mateus (2013), “A Literatura e o Ensino do Português”, Lisboa, FFMS;
Gally, Michèle (2006), “Le bûcher des humanités”, Paris, Armand Colin;
Graff, Gerald (1989), “Professing Literature. An Institutional History”, Chicago, University of Chicago Press;
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Houdart-Mérot, Violaine (1998), “La culture littéraire au lycée depuis 1880”, Rennes, Presses Universitaires;
Mello, Maria Cristina (1998), “O Ensino da Literatura e a problemática dos géneros literários”, Coimbra, Livraria
Almedina;
Small, Helen (2013), “The Value of The Humanities”, Oxford, Oxford University Press;
Todorov, Tzvetan (2007), “La littérature en péril”, Paris, Flammarion.

Mapa IV - Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea / Modern and Contemporary Portuguese Literature
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea / Modern and Contemporary Portuguese Literature
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Paula dos Santos Duarte Arnaut – 55h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis; Maria Helena Jacinto Santana; Maria João Simões - 55h cada, de acordo com a
distribuição de serviço docente anual | 55h each, according to classes allocation to the academic staff on an
yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre os alunos deverão ser capazes de problematizar questões relacionadas com as dinâmicas
próprias das estéticas literárias estudadas. Espera-se, também, que os alunos desenvolvam capacidades
interpretativas e argumentativas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester students should be able to problematize issues related to the aesthetical dynamics
studied during the semester. It is also expected that students develop interpretive and argumentative skills.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Romantismo: a emergência de uma poética inaugural
1.1. Novos públicos, novos géneros, novas linguagens
2. Literatura e representação do real: o romance de costumes no século XIX
3. Poética(s) do Modernismo
4. Literatura, sociedade e ideologia: o Neo-Realismo
5. Poética(s) do Post-Modernismo
3.3.5. Syllabus:
1. Romanticism: the emergence of an inaugural poetics
1.1. New publics, new genres, new languages
2. Literature and representation of reality: the 19th century manners novel
3. Poetics(s) of Modernism
4. Literature, society and ideology: Neo-Realism
5. Poetics(s) of Post-Moderism
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Exemplos paradigmáticos da Literatura Portuguesa do século XIX à atualidade, as obras e os textos teóricos e
críticos selecionados oferecem uma perspetiva abrangente que, facultando a verificação de linhas de
continuidade e de rutura estética, permite aos estudantes avaliar e problematizar questões relacionadas com a
dinâmica literária.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Paradigmatic examples of Portuguese Literature from the 19th century to the present, the selected novels and
the theoretical and critical texts offer a broad perspective that, while allowing the verification of aesthetical
continuity and rupture, enables student s to evaluate and problematize issues related to literary dynamics
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica levada a cabo nas aulas será articulada com o comentário de textos a partir dos quais se
fomentará a intervenção ativa dos estudantes. A participação dos alunos será, pois, solicitada de forma
sistemática quer através da sua participação na aula quer no que diz respeito à apresentação de trabalhos
escritos.
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d1abe19f-dc11-98b8-4a08-5409eedfb1bd&formId=5d8d3652-4b4d-e809-e60e-…

14/40

13/10/2014

NCE/14/00436 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Trabalhos escritos (60%), participação nas atividades do seminário (30%), assiduidade (10%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The theoretical approach carried out in class will be articulated with textual analysis. Thus the participation of
students will be systematically requested either through their participation in the seminar or with regard to the
presentation of written essays.
Written works (60%), participation during seminars (30%), assiduity (10%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O estudo articulado das obras e de textos críticos facultará ao aluno as diferentes perspetivas envolvidas nos
estudos literários, ao mesmo tempo que lhe permitirá desenvolver capacidades de interpretação, de
argumentação e de problematização
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The joint approach of novels and critical texts will provide the student with the different perspectives involved
in literary studies and, simultaneously, will provide the development of interpretative, argumentative and
problematization skills.
3.3.9. Bibliografia principal:
ARNAUT, Ana Paula (2002). Post-Modernismo no romance português contemporâneo. Coimbra: Almedina.
CALINESCU, Matei (2000). As cinco faces da modernidade. Lisboa: Vega.
COHEN, M.; PRENDERGAST, C. eds. (1995) Spectacles of realism: body, gender, genre. Mineapolis: Univ.
Minnesota Press.
FRANÇA, José-Augusto (1993). O Romantismo em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte.
LOURENÇO, Eduardo (2003) Tempo e Poesia. Lisboa: Gradiva.
HUTCHEON, Linda, Poética do Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
REIS, Carlos (2005). História Crítica da Literatura Portuguesa. Do Neo-Realismo ao Post-Modernismo. Vol. IX.
Lisboa: Verbo.
REIS, Carlos (1983). O discurso ideológico do Neo-Realismo português. Coimbra: Almedina.
ROE, Nicholas ed. (2008). Romanticism. An Oxford Guide. Oxford: Oxford Univ. Press.
SANTANA, M. Helena (2007). Literatura e ciência na ficção do século XIX: a narrativa naturalista e pósnaturalista portuguesa, Lisboa: IN-CM.

Mapa IV - Literatura, Memória e História / Literature, Memory and History
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura, Memória e História / Literature, Memory and History
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge da Silva Pereira - 55h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Augusto Cardoso Bernardes; Albano António Cabral Figueiredo; Maria do Rosário Prata Ferreira dos
Santos - 55h cada de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 55h each according to classes
allocation to the academic staff on an yearly basis
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, o estudante deverá estar apto a:
i) conhecer em profundidade a evolução da literatura portuguesa da Idade Média ao século XVIII;
ii) relacionar o contexto histórico-cultural com as marcas específicas da produção literária em causa;
iii) integrar conhecimentos adquiridos na leitura e interpretação dos textos literários, identificando
problemáticas e selecionando a perspetiva crítica mais adequada ao seu tratamento;
iv) mobilizar competências e métodos de investigação associados aos domínios científicos da teoria da
literatura, da história e da crítica literárias, dos estudos culturais e interartes, numa perspetiva assumidamente
interdisciplinar;
v) refletir criticamente sobre os usos e formas de apropriação e partilha de textos na nossa
contemporaneidade;
vi) planificar, desenvolver e discutir trabalhos de investigação, utilizando os instrumentos teóricos e
metodológicos adequados
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester, students should be able to:
i) know in depth the evolution of Portuguese literature from the Middle Ages to the eighteenth century;
ii) relate the historical and cultural context to the specific characteristics of the literary production at issue;
iii) integrate knowledge acquired in reading and interpretation of literary texts, identifying problems and
selecting the most appropriate critical perspective ;
iv) mobilize skills and research methods associated with the fields of literary theory, history and literary
criticism, cultural studies and Interartes, under an openly interdisciplinary perspective;
v) critically reflect upon the uses and forms of texts appropriation and sharing in our contemporary times;
vi) plan, develop and discuss research, using appropriate theoretical and methodological tools
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria literária e história cultural (Idade Média - séc. XVIII).
2. Espaço, identidade e práticas de poder na historiografia medieval.
3. Escrita e Império: variações do modelo épico.
4. Literatura da Expansão Portuguesa: Ocidentalismo e diversidade cultural.
5. Profecia, História e Quinto Império: Vieira e o horizonte transnacional de língua portuguesa.
6. A produção de memória cultural: usos e apropriações dos clássicos.
3.3.5. Syllabus:
1. Literary theory and cultural history (Middle Ages - the eighteenth century.).
2. Space, identity and practices of power in medieval historiography.
3. Writing and Empire: variations of the epic model.
4. Literature of the Portuguese Expansion: Occidentalism and cultural diversity.
5. Prophecy, History and Fifth Empire: Vieira and the transnational horizon of Portuguese language.
6. The production of cultural memory: uses and appropriations of the classics
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O elenco de conteúdos programáticos pretende dar suporte a uma reflexão aprofundada, própria de uma
unidade curricular de 3.º Ciclo, em torno de questões de relevante impacto teórico e metodológico no âmbito
literário e cultural definido, nomeadamente no que respeita a propostas de periodização e de caracterização
das diversas fases e tipologias, à dinâmica dos modelos culturais, à análise interpretativa e avaliativa dos
textos e da sua receção ao longo do tempo
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims to support a thorough study, as it is supposed be a curricular unit of 3th Cycle, around
relevant theoretical and methodological issues to the literary and cultural context in question, particularly as
regards the proposed periodization and characterization of the various phases and typologies, the dynamics of
cultural models, the evaluation and interpretation analysis of text and its reception over time
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino centram-se no modelo de seminário, conjugando momentos de teor expositivo a cargo
do docente, de acordo com o perfil de lição magistral, e de trabalho autónomo por parte do estudante,
mediante a redação de ensaios de curta extensão e/ou de recensões críticas, da preparação de conteúdos a
explorar em sessões de caráter teórico, a pesquisa e seleção de bibliografia pertinente com vista à elaboração
de um trabalho final. Procura-se, desta forma, desenvolver e aprofundar a capacidade de investigação a nível
individual e o rigor metodológico.
Trabalhos escritos (60%), participação nas atividades do seminário (30%), assiduidade (10%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching methods focus on the seminar model, combining the professor’s expository presentations, according
to the profile of magisterial lesson, and students independent work which will materialize in a short written
essay and / or book reviews, the preparation of contents to be presented during theoretical sessions, research
and selection of relevant literature in order to prepare a final paper. It is intended, therefore, to develop and
strengthen research skills at an individual level and methodological accuracy.
Writen works (60%), participation during seminars (30%), assiduity (10%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino será de ordem eminentemente prática, favorecendo a participação ativa e empenhada
do estudante em todas as etapas de funcionamento da unidade curricular, uma vez que a aquisição de
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competências visa aprofundar a sua autonomia e o seu juízo crítico. Prevê-se ainda a existência de sessões de
tutoria (presencial e através de plataforma eletrónica) para orientação e acompanhamento de trabalhos e
outras atividades formativas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology is primarily practical, favoring students active and committed participation in all
stages of the course, since the acquisition of skills is aimed at deepening students autonomy and critical
judgment. It is also expected the existence of tutoring sessions (face to face and via electronic platform) for
supervision and monitoring of works and other training activities.
3.3.9. Bibliografia principal:
ALVES, Hélio J. S. (2001). Camões, Corte-Real e o sistema da epopeia quinhentista, Coimbra, CIEC, 2001.
BERNARDES, J. A. C. (1999). História Crítica da Literatura Portuguesa. II. Humanismo e Renascimento, Verbo.
BERNARDES, J. A. C. (2000). “As estâncias finais d’Os Lusíadas ou o «nunca ouvido canto» de Camões”,
Máthesis, 9, UCP - FL, Viseu, pp. 69-84.
DIAS, A. F. (1998), História Crítica da Literatura Portuguesa. I. A Idade Média, Verbo.
ERLL, A., A. Nuenning, S. B. Young, eds. (2008). Cultural memory studies: an international and interdisciplinary
handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
MENDES, M. V. (1989). A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Caminho.
PIRES, M. L. G. e J. A. Carvalho (2001). História Crítica da Literatura Portuguesa. III. Maneirismo e Barroco.
Lisboa: Verbo.
SEIXO, M. A. (1998). Poéticas da viagem na literatura, Lisboa, Cosmos

Mapa IV - Prova de Qualificação / Qualifying Examination
3.3.1. Unidade curricular:
Prova de Qualificação / Qualifying Examination
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge da Silva Pereira
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis; José Augusto Cardoso Bernardes; José Luís Pires Laranjeira; José Carlos
Seabra Pereira; Ana Paula Duarte Santos Arnaut; Maria Cristina Almeida Mello; Maria Helena Jacinto Santana;
Albano António Cabral Figueiredo; Ana Maria e Silva Machado; Osvaldo Manuel Pereira Silvestre.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentação e discussão pública do projeto de tese de doutoramento (que tem lugar no final do 3º semestre
do Curso).
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Public presentation and discussion of the dissertation’s project (which will take place at the end of the
Course’s 3rd semester).
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Não aplicável.
3.3.5. Syllabus:
Non applicable.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Não aplicável.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Non applicable.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Avaliação dos méritos, com enfoque no domínio científico, do projeto apresentado.
- Avaliação da clareza, da solidez e da objetividade demonstradas na defesa oral.
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- No ato de discussão pública, o doutorando dispõe para a sua resposta de um tempo igual ao que tiver sido
concedido aos arguentes. Em qualquer caso, a prova não pode exceder a duração de noventa minutos.
Projeto: 100%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
- Merit evaluation, focusing on the project’s scientific domain;
- Evaluating the clarity, strength and objectivity of the oral presentation;
- For the public presentation, the student shall be given the same time to answer as was given to the jury. The
Examination cannot go over ninety minutes, in any case.
Project: 100%
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Trata-se de uma unidade curricular exclusivamente centrada na avaliação do projeto de tese de doutoramento,
isto de acordo com a metodologia e os critérios básicos enunciados em l). A ser aprovado (e só nesse caso),
permitirá isso ao estudante prosseguir normalmente o Curso.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This is a curricular unit uniquely focused on evaluating the doctoral dissertation project, according to the
methodology and basic criteria announced in 1).
If the student is approved (and only then), can he/she proceed.
3.3.9. Bibliografia principal:
Não aplicável / Non applicable.

Mapa IV - Seminário de Orientação / Supervision Seminar
3.3.1. Unidade curricular:
Seminário de Orientação / Supervision Seminar
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge da Silva Pereira – 45h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis; José Augusto Cardoso Bernardes; José Luís Pires Laranjeira; José Carlos
Seabra Pereira; Ana Paula Duarte Santos Arnaut; Maria Cristina Almeida Mello; Maria Helena Jacinto Santana;
Albano António Cabral Figueiredo; Ana Maria e Silva Machado; Osvaldo Manuel Pereira Silvestre - 45h cada, de
acordo com a distribuição de serviço docente anual | 45h each, according to classes allocation to the academic
staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
a) acompanhamento sistemático por parte de um ou mais docente(s)/orientador(es) da preparação, articulação,
elaboração e fundamentação por parte do doutorando de um projeto sólido de investigação científica,
incluindo a apresentação do mesmo na Prova de Qualificação;
b) conhecimento, localização e manuseamento corretos por parte do doutorando dos recursos bibliográficos
relevantes para o projeto, tanto em suportes convencionais como de dimensão digital;
c) aprofundamento de competências no conhecimento e uso das convenções para anotar, citar e indicar fontes
bibliográficas e eletrónicas, bem como de todas as necessárias e adequadas ao desenvolvimento de um
trabalho científico;
d) incremento da competência crítica e autocrítica na interação com os pares em contexto de investigação;
e) fomentar a autonomia na prossecução coerente e focada de objetivos em função dos resultados a
evidenciar e dentro dos prazos estabelecidos.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
a) systematic follow up by one or more of the lecturers / tutors, throughout the various stages of preparation,
articulation, elaboration and validation, of a solid scientific research project, which includes its presentation in
the Qualifying Examination;
b) the student should be aware of, be able to locate and correctly use the relevant bibliography for his/her
project, both in traditional or digital support;
c) strengthening the student’s ability to take notes, quoting and referring to bibliographical or electronic
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sources, as well as all the skills necessary for the development of a scientific project;
d) increasing the critical and self-critical proficiency through the interaction with peers, in a research context;
e) encouraging the student’s autonomy, in order to achieve goals through coherent and focused work,
according to the expected results and within the established deadlines.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Na medida em que o regime a aplicar é essencialmente o do acompanhamento tutorial (presencial ou lançando
mão de outros meios e plataformas), não há conteúdos programáticos fixos e a desenvolver segundo um
cronograma absolutamente rígido.
3.3.5. Syllabus:
Since the Research Seminar is completed through tutorial follow up (either face to face or via other means and
platforms), there is not a syllabus to be developed according to an absolutely strict schedule.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O desígnio central e essencial do Seminário de Acompanhamento é o de que o(s) docente(s)/orientador(es)
acompanhe(m) de modo atento e sistematizado a conceção de um projeto sólido de tese, que no final do
semestre deverá ser apresentado pelo doutorando numa Prova de Qualificação (com carácter eliminatório), e
sempre em função (i) dos objetivos e competências acima mencionados e (ii) de uma atuação científicopedagógica exigente e de disponibilidade por parte de todos os intervenientes.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The key aim of the Research Seminar is allowing the lecturer(s)/tutor(s) to attentively and systematically follow
the conception of a solid dissertation project which, by the end of the semester, shall be presented by the
student in a (mandatory) Qualifying Examination, and always according to (i) the above mentioned aims and
skills and (ii) a demanding scientific-pedagogic performance, which requires the availability of everyone
involved.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Orientação tutorial orientada para o cumprimento de objetivos - 30%
- Trabalho de pesquisa - 35%
- Projeto e Trabalho de síntese (investigação) - 35%

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
- Tutorial guidance, focused on achieving goals – 30%;
- Research work – 35%;
- Project and synthesis Work (investigation) – 35%
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Tratando-se de um Seminário de Acompanhamento, o modelo da orientação tutorial é aquele que naturalmente
melhor se lhe adequa, quer pela especificidade do trabalho a desenvolver, quer pela abrangência que propicia
ao nível das práticas e dos condicionalismos da investigação.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As this is a Research Seminar, the tutorial follow up model seems to be the most suitable one, not only due to
the specifications of the work at hand but also because of the scope it allows both in practices and in research
constraints.
3.3.9. Bibliografia principal:
Não aplicável / Non applicable.

Mapa IV - Tese / Dissertation
3.3.1. Unidade curricular:
Tese / Dissertation
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge da Silva Pereira
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis; José Augusto Cardoso Bernardes; José Luís Pires Laranjeira; José Carlos
Seabra Pereira; Ana Paula Duarte Santos Arnaut; Maria Cristina de Almeida Mello; Maria Helena Jacinto
Santana; Albano António Cabral Figueiredo; Ana Maria e Silva Machado; Osvaldo Manuel Pereira Silvestre;
Maria do Rosário Prata Ferreira dos Santos; Maria João Albuquerque Figueiredo Simões
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Elaboração de uma tese, original e inovadora, a apresentar em provas públicas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Developing an original and innovative thesis to be presented in a public examination.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular são definidos de acordo com o tema que se pretende
explorar.
3.3.5. Syllabus:
The course’s syllabus will be set according to the theme which is intended to explore
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Tendo em conta a natureza específica desta unidade curricular a prática de investigação deve contribuir para a
elaboração de um trabalho científico de reconhecido mérito na área da Literatura de Língua Portuguesa.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Taking into account the specific nature of this course research should be suitable for the preparation of a
scientific work with recognized merit in the area of Literature in Portuguese.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Reuniões periódicas com o(s) orientador(es); monitorização do andamento da redação da tese, mediante
elaboração de relatórios e sessões de apresentação pública do trabalho em curso. É incentivada também a
participação em atividades de formação e produção científica, organizadas pelo Programa de Doutoramento ou
que digam diretamente respeito aos projetos individuais de investigação (apresentação de comunicações em
colóquios; publicação de artigos em revistas académicas nacionais e internacionais; realização de encontros
científicos, atividades artísticas e de extensão universitária).
Tese (100%)
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In addition to regular meetings with the supervisors, there is a scheme for monitoring the thesis writing
progress by students reporting and public presentation sessions of the ongoing work. It is also strongly
encouraged to participate in training and scientific production activities, organized by the PhD program or
related to individual research projects (presentations at conferences, publishing articles in national and
international academic journals; holding scientific meetings, artistic activities and university extension
activities.
Dissertation (100%)
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O acompanhamento individual do estudante, através de reuniões regulares de trabalho com o(s) respetivo(s)
orientador(es) de acordo com um cronograma previamente apresentado, é complementado por iniciativas que
visam suscitar a troca de ideias e a avaliação crítica de resultados preliminares da investigação em contexto
mais alargado e com maior visibilidade pública. Cada estudante contará, além disso, com um registro
individual de controlo da participação em atividades de formação e produção científica, regularmente
monitorizado pelo orientador de tese e pela Comissão Diretiva do Programa, e que servirá de base à eventual
concessão de créditos, sempre que tal se justifique.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The students individual monitoring is done at regular meetings with the respective supervisors according to a
schedule previously presented and is complemented by initiatives aimed at raising the exchange of ideas and
critical evaluation of preliminary research results in the broader context and greater public visibility. Each
student will have an individual record for monitoring the participation in training and scientific production
activities, which will be monitored on a regular basis by the thesis supervisor and the Program Direction
Commission, which will serve as a basis for possible granting of credits, whenever justified
3.3.9. Bibliografia principal:
Não aplicável / Non applicable.

Mapa IV - Tópicos de Pesquisa em Literatura Brasileira / Brazilian Literature Research Topics
3.3.1. Unidade curricular:
Tópicos de Pesquisa em Literatura Brasileira / Brazilian Literature Research Topics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre – 55h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, o estudante deverá (i) ter a capacidade de distinguir tópicos de pesquisa em literatura
brasileira por grau de relevância (periodológica, temática, autoral, etc.); (ii) dominar o acesso às fontes de
informação bibliográfica pertinentes para o estudo da literatura brasileira; (iii) situar a literatura brasileira no
contexto da literatura de língua portuguesa.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester, students must (i) have the ability to distinguish research topics in Brazilian
literature by degree of relevance (periodological, subject, author, etc.); (ii) understand how to access relevant
sources of bibliographic information for the study of Brazilian literature; (iii) place Brazilian literature within the
context of Portuguese literature.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular visa propor tópicos de pesquisa ao nível do 3º ciclo, sobre literatura brasileira. A sua
índole será monográfica e em cada edição o docente proporá um certo número de tópicos, sobre autores,
textos, temas centrais da fenomenologia histórica da literatura brasileira. Alguns desses tópicos serão
explorados em sala de aula, outros serão destinados à pesquisa dos estudantes em biblioteca. Serão
disponibilizados repertórios bibliográficos de referência, bem como obras (literárias e críticas) marcantes, que
funcionarão como pontos de ancoragem do trabalho.
3.3.5. Syllabus:
This class seeks to propose research topics in Brazilian literature at the doctoral level. It will be monographic
in nature and fthe academic staff will propose a number of topics about authors, texts, historical phenomena of
the central themes of Brazilian literature. Some of these topics will be explored in the classroom, others are
intended for research in the library. Lists of bibliographic references, as well as important works (literary and
critical), to act as anchor points of the work will be available.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A eleição de tópicos de pesquisa em literatura brasileira pressupõe que os objetivos da unidade curricular se
centrem em questões metodológicas como o acesso a bibliografia mas também a constituição de uma
perspetiva comparatista que permita, por contraste, reconhecer a superior pertinência de certos tópicos sobre
outros na literatura em causa. Evidentemente, tratando-se de uma unidade curricular de 3º ciclo, a eleição de
tópicos de pesquisa deve visar, em última instância, a produção de um objeto digno de ser tomado em conta
para uma dissertação de doutoramento.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The choice of research topics in Brazilian literature assumes that the objectives of the class are focused on
methodological issues such as access to literature but also the constitution of a comparative perspective that
allows, by contrast, recognition of the greater relevance of certain topics over others in the literature
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concerned. Evidently, in the case of a doctoral level class, the election of research topics should seeks,
ultimately, the production of a work worthy to be used in a doctoral dissertation.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso funcionará em regime seminarial, por meio de exposições do docente ou dos estudantes e da leitura
demorada de um corpus de textos. Os estudantes terão de apresentar trabalhos, em número e tipologia a
estipular no início do semestre. Serão ainda analisadas ferramentas de pesquisa e formas de acesso rápido a
acervos bibliográficos no domínio da literatura brasileira.
Trabalhos escritos (60%), participação nas atividades do seminário (30%), assiduidade (10%).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
This class will be in the form of a seminar, with student and professor presentations and thorough reading of a
corpus of texts. Students must submit assignments that will be determined at the beginning of the semester.
Research tools and methods of quick access to library collections in the field of Brazilian literature will also be
used.
Written works (60%), participation during seminars (30%), assiduity (10%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Dada a natureza da unidade curricular e os objetivos visados, as metodologias de ensino privilegiam o
trabalho autónomo do estudante. Contudo, de modo a que ele se encontre em plena posse dos meios que lhe
permitam produzir essa pesquisa, será dada especial atenção à disponibilização de ferramentas de pesquisa,
com especial incidência nas de tipo digital. Será solicitado aos estudantes que leiam em profundidade os
textos de referência propostos, textos esses que serão objeto de debate nas aulas. Por meio desse debate,
como nos trabalhos apresentados pelos estudantes, verificar-se-á se os conhecimentos, e sobretudo as
competências centrais do programa, foram adquiridos criticamente.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Given the nature of the class and the desired objectives, the teaching methodologies will emphasize the
independent work of students. However, so that they are have all the necessary tools to produce this research,
special attention will be given to the availability of research tools, with a particular focus on digital types.
Students will be asked to read the proposed reference texts in depth and they will be debated in class.
Students will be evaluated on how well they learned the class material, especially the core competencies of the
program, using these debates and student presentations.
3.3.9. Bibliografia principal:
●Arrigucci Jr., Davi (2000) O Cacto e as Ruínas. A Poesia entre outras Artes (2ª ed.). São Paulo: Duas Cidades,
Editora 34.
●Baptista, Abel Barros (1991). Em Nome do Apelo do Nome. Duas Interrogações sobre Machado de Assis.
Lisboa: Litoral.
●Bosi, Alfredo (1992). Dialética da Colonização (1ª reimpressão). São Paulo: Companhia das Letras.
●Campos, Augusto e Haroldo de (2002). re visão de sousândrade (3ª ed.). São Paulo: Perspectiva.
●Candido, Antonio (2004) O Direito à Literatura e outros ensaios. Coimbra: Angelus Novus, Editora.
●Franchetti, Paulo (2012). Alguns Aspectos da Teoria da Poesia Concreta (4ª ed.). Campinas: Editora Unicamp.
●Santiago, Silviano (2013). As Raízes e o Labirinto da América Latina. Rio de Janeiro: Rocco Digital.
●Siscar, Marcos (2010). Poesia e Crise. Ensaios sobre a “Crise da Poesia” como topos da Modernidade.
Campinas: Editora Unicamp.
●Süssekind, Flora (1993) Papéis Colados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.

Mapa IV - Tópicos de Pesquisa em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa/ResearchTopicsPort-langAfricanLit
3.3.1. Unidade curricular:
Tópicos de Pesquisa em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa/ResearchTopicsPort-langAfricanLit
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Pires Laranjeira-55h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
NA
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3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Construção de conhecimentos avançados na matéria. Escolha dos objetos de pesquisa para a integração em
grupos e a preparação de trabalhos, comunicações e teses.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Building advanced knowledge in the field. Choice of research objects to integrate in groups and aimed at
preparing papers, theses and communications.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Textos e instituição: história, património, cânone e ruturas.
2. Colonialidade e póscolonialidade: rastos e antevisões no passado; restos no presente.
3. Questões problemáticas: textos desconhecidos, autorias incomuns, identidades ambivalentes e novas
direções.
Textos Literários de referência:
Agostinho Neto, Fogo e ritmo; (Angola)
Pepetela, Mayombe; (Angola)
Mia Couto, Terra sonâmbula; (Moçambique)
Corsino Fortes, A cabeça calva de deus; (Cabo Verde)
Conceição Lima, O país de Akendenguê; (São Tomé e Príncipe)
João-Maria Vilanova, Os contos de ukamba kimba; (Angola)
Mutimati Barnabé João, Eu, o povo; (Moçambique)
Textos dos séculos XVI-XIX (incluindo a História geral das guerras angolanas, de Cadornega).
Textos Teóricos de referência:
Edward Said, G. Spivak, Frantz Fanon, W. E. Du Bois, Judith Butler, Arjun Apadurai, Aijaz Ahmad, Ngugi Wa
Thiong’o, Didier Anzieu, entre outros.
3.3.5. Syllabus:
1. Texts and institution: history, heritage, canon and ruptures.
2. Coloniality and post Coloniality: tracks and anticipations in the past; remains at present.
3. problematic questions: unknown texts, unusual authorship, ambivalent identities and new directions.
Literary Texts of reference:
Agostinho Neto, Fogo e ritmo; (Angola)
Pepetela, Mayombe; (Angola)
Mia Couto, Terra sonâmbula; (Moçambique)
Corsino Fortes, A cabeça calva de deus; (Cabo Verde)
Conceição Lima, O país de Akendenguê; (São Tomé e Príncipe)
João-Maria Vilanova, Os contos de ukamba kimba; (Angola)
Mutimati Barnabé João, Eu, o povo; (Moçambique)
Textos dos séculos XVI-XIX (incluindo a História geral das guerras angolanas, de Cadornega).
Theoretical reference texts:
Edward Said, G. Spivak, Frantz Fanon, W. E. Du Bois, Judith Butler, Arjun Apadurai, Aijaz Ahmad, Ngugi Wa
Thiong’o, Didier Anzieu, among others.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Estudo/debate sobre alguns textos canónicos, mostrando o que, no tempo colonial, tinham de descolonizados
e, por outro lado, como, após a independência, o património tende a marginalizar textos que, pela identidade
ambivalente dos seus autores, trazem problemas à sua receção/ interpretação. Por isso, a necessidade de
investigar as origens e problematizar os ‘corpora’ do presente, reorientando a pesquisa para textos
esquecidos ou desconhecidos (retirando-os dos arquivos) e redefinir a identidade literária de certos autores e
textos dos últimos 70 anos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Study / discussion on some canonical texts in order to show that in colonial times, had already traces of
decolonization, and on the other hand, how, following independence, the heritage tends to marginalize texts
that, by the ambiguous identity of its authors, is causing problems to its reception / interpretation. Therefore,
its necessary to investigate the origins and question the 'corpus' at present by redirecting research to
forgotten or unknown texts (pulling them out from archives) and redefine the identity of certain literary authors
and texts from the past 70 years.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leitura prévia dos textos sugeridos, incluindo os teóricos; intervenção do docente para expor factos, questões
e problemas; debate sobre os assuntos agendados para cada sessão, com intervenções de todos; debates
sobre ‘corpora’, bibliografias, temas e questões com a participação de doutorandos em estádios mais
avançados; motivação para investigação de autores e temas pouco abordados; abordagem de perspetivas de
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investigação concernentes a doutoramentos; intervenções orais formais/programadas; organização de
comunicações a colóquios e trabalhos finais.
Trabalhos escritos (60%), participação nas atividades do seminário (30%), assiduidade (10%)
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Prior reading of suggested texts, including the theoretical ones; teacher’s interventions to expose facts, issues
and problems; debate of scheduled issues for each session with the intervention of all; debates about the
'corpora', bibliographies, themes and issues involving doctoral students in more advanced stages; motivation
for research on authors and topics little approached; discuss research prospects concerning the PhD; formal /
scheduled presentations; development of communications to present at conferences and final papers.
Written works (60%), participation during seminars (30%), assiduity (10%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Discutir os livros, as bibliografias, as questões de (pós)colonialidade, identidade e ‘corpora’, incentivando à
descoberta de textos antigos e de textos atuais, mas desconhecidos, adequa-se a um seminário participativo,
construindo a autonomia da investigação, com a colaboração de quem já trabalha desse modo, motivando a
descoberta de caminhos por trilhar.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Discuss books, bibliographies, issues of (post) coloniality, identity and 'corpora', encouraging the discovery of
ancient texts and current but unknown texts, which is suitable for a participative seminar, intending to build
students research autonomy, in collaboration with those already working in this manner, motivating the
discovery of pathways yet to walk.
3.3.9. Bibliografia principal:
CHABAL, Patrick (org.) (1996). The Postcolonial Literature of Lusophone Africa. Londres: Hurst & Co.
FERREIRA, Manuel (1990). O discurso no percurso africano -I. Lisboa: Plátano.
LARANJEIRA, Pires (1995). Literatura africana de expressão portuguesa, Lisboa, Universidade Aberta, 1995.
MARGARIDO, Alfredo (1980). Estudos sobre literaturas das nações africanas de língua portuguesa. Lisboa: A
Regra do Jogo.

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa V - Albano António Cabral Figueiredo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albano António Cabral Figueiredo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ana Maria e Silva Machado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria e Silva Machado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ana Paula dos Santos Duarte Arnaut
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula dos Santos Duarte Arnaut
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Carlos António Alves dos Reis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos António Alves dos Reis
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - José Augusto Cardoso Bernardes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Augusto Cardoso Bernardes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - José Carlos Seabra Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Seabra Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - José Luís Pires Laranjeira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Pires Laranjeira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
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<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria Cristina de Almeida Mello
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina de Almeida Mello
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria do Rosário Prata Ferreira dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Prata Ferreira dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria Helena Jacinto Santana
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Jacinto Santana
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
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em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria João Albuquerque Figueiredo Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Albuquerque Figueiredo Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Paulo Jorge da Silva Pereira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Teaching staff of the study programme
Nome / Name
Albano António Cabral Figueiredo
Ana Maria e Silva Machado
Ana Paula dos Santos Duarte
Arnaut
Carlos António Alves dos Reis
José Augusto Cardoso Bernardes
José Carlos Seabra Pereira
José Luís Pires Laranjeira
Maria Cristina de Almeida Mello
Maria do Rosário Prata Ferreira dos
Santos
Maria Helena Jacinto Santana
Maria João Albuquerque Figueiredo
Simões
Osvaldo Manuel Alves Pereira
Silvestre
Paulo Jorge da Silva Pereira
(13 Items)

Grau /
Degree
Doutor
Doutor

Área científica / Scientific
Area
Literatura Portuguesa
Literatura Portuguesa

Regime de tempo /
Employment link
100
100

Informação/
Information
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Literatura Portuguesa
Literatura Portuguesa
Literatura Portuguesa
Literaturas Africanas
Literatura Portuguesa

100
100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Teoria da Literatura

100

Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100
1300

Ficha submetida

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers:

ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
13
100

4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.2.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff
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Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff
ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 13
100

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.2.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
ETI
Percentagem*
/
/ Percentage*
FTE

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
13
(ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, 0
in the main areas of the study programme (FTE):

100
0

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.2.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics

ETI / Percentagem* /
FTE Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
13
anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching
0
staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

100
0

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho
4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização:
O procedimento de avaliação dos docentes da Universidade de Coimbra (UC) tem por base o disposto no
“Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra”, regulamento n.º
398/2010 publicado no DR n.º87, 2.ª Série, de 5 de maio de 2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de maio de
2010.
Este regulamento define os mecanismos para a identificação dos objetivos de desempenho dos docentes para
cada período de avaliação, explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis orgânicos, e traçando,
simultaneamente, um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos docentes, com vista à
melhoria da qualidade do seu desempenho.
A avaliação do desempenho dos docentes da UC é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em
consideração quatro vertentes: investigação; docência; transferência e valorização do conhecimento; gestão
universitária e outras tarefas. Relativamente a cada uma das vertentes, a avaliação dos docentes pode incluir
duas componentes: avaliação quantitativa e avaliação qualitativa.
A avaliação quantitativa tem por base um conjunto de indicadores e de fatores. Cada indicador retrata um
aspeto bem definido da atividade do docente e os fatores representam uma apreciação valorativa, decidida
pelo Conselho Científico ou pelo Diretor da Unidade Orgânica (UO) para cada área disciplinar. Os fatores
permitem assim ajustar a avaliação quantitativa ao contexto de cada área.
A avaliação qualitativa é efetuada por painéis de avaliadores que avaliam o desempenho do docente em cada
vertente.
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência,
homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO,
Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho
dos Docentes e Reitor.
O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro posições: excelente, muito
bom, bom e não relevante.
Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO define, para as suas áreas disciplinares, o conjunto de
parâmetros que determinam os novos objetivos do desempenho dos docentes e cada uma das suas vertentes,
garantindo, assim, permanente atualização do processo.
4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
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The academic staff performance evaluation procedures of the University of Coimbra (UC) are established in the
“Regulation of Teachers’ Performance Evaluation of UC” – regulation no. 398/2010, published on 5 May, and
amended on 17 May 2010.
This regulation defines the mechanisms for identifying teachers’ performance goals for each time span of
evaluation, clearly stating the institution’s vision, across its different levels, and simultaneously outlining clear
guidelines for enhancing teachers’ activities with the purpose of improving their performance.
The teachers’ performance evaluation at UC is made on a three years basis and takes into account four areas:
research, teaching, knowledge transfer, university administration and other tasks. The assessment of each
area may include quantitative and qualitative criteria.
Quantitative evaluation is based on a set of performance indicators and factors. Each performance indicator
refers to a well-defined aspect of the teacher’s activity and the factors represent an evaluation, defined by the
Academic Board or the Director of the Organizational Unit (OU), for each subject area. Thus, factors allow
quantitative evaluation to be adjusted to the context of each subject area.
Qualitative evaluation is carried out by a panel of evaluators who assess the teachers’ performance in each
area.
The evaluation process has five stages (self-evaluation, validation, evaluation, audience, and homologation)
and includes the following participants: teacher, OU’s Director, OU’s Academic Board, OU’s Evaluation
Committee, Evaluators’ Panel, Coordinating Council of Teachers’ Performance Evaluation and Rector.
The final evaluation of each teacher is expressed on a four point scale: excellent, very good, good and not
relevant.
Before each new evaluation cycle each OU identifies, for its subject areas, the set of parameters that define the
new goals of teachers’ performance and its components, thus ensuring the continuous updating of the
process.

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente afecto ao ciclo de estudos:
Consideram-se todos os funcionários da Faculdade de Letras, uma vez que não há pessoal não docente
exclusivamente ao serviço de um ciclo de estudos.Todos os ciclos de estudos da FLUC partilham o conjunto
de pessoal não docente (53 ETI):17 técnicos superiores em regime integral (contrato de trabalho por tempo
indeterminado);23 assistentes técnicos em regime integral (contrato de trabalho por tempo indeterminado);11
assistentes operacionais em regime integral (contrato de trabalho por tempo indeterminado); 2 técnicos de
informática (contrato de trabalho por tempo indeterminado).
5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
All staff members of the Faculty of Arts and Humanities must be considered, since there are no non-teaching
staff members exclusively allocated to a specific cycle of studies. All cycles of studies share the same nonteaching staff members (53 full time): 17 senior officers working full time (indefinite duration contract); 23
officers working full time (indefinite duration contract); 11 operational assistants working full time (indefinite
duration contract); 2 computing technicians (indefinite duration contract).
5.2. Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.):
A Faculdade de Letras dispõe de vários espaços: teatro, anfiteatros, salas de aula, salas de seminário, salas de
computadores, estúdio de rádio e televisão e laboratórios. Cada departamento dispõe de salas com acervos
bibliográficos mais recentes e com fundos antigos especializados, incluindo património literário considerável.
Os alunos têm ainda acesso ao Arquivo municipal, distrital e da Universidade, à Biblioteca Central da FLUC e à
da Universidade (BGUC), bem como a bibliotecas de qualquer unidade orgânica. Dispõem de uma Sala de
Leitura Comum com recursos informáticos e acesso à internet e de serviços de impressão e fotocópias. Todos
os alunos podem utilizar os recursos disponibilizados pelo Centro de Informática.
Funcionando em articulação com o Centro de Literatura Portuguesa, o Programa dispõe de condições
especialmente favoráveis, pois tira partido da existência de duas salas de trabalho em exclusivo para
seminários e tarefas de pesquisa, com equipamento informático adequado.
5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, computer
rooms, etc.):
The Faculty of Arts and Humanities has various spaces: one theater, amphitheaters, classrooms, seminar
rooms, computer labs, radio and television studio and labs. Each department has rooms with the most current
bibliographic collections and specialized old collections, including considerable literary heritage.. Students
also have access to the city, district and University archives as well as the libraries in the Faculty (Central
Library) and the University library (UC General Library) and all other faculty libraries. They also have access to
a Common Reading Room with computer resources, internet access and printers and copiers. Every student
can use the resources available through the UC Computer Center (CIUC). Working in conjunction with the
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d1abe19f-dc11-98b8-4a08-5409eedfb1bd&formId=5d8d3652-4b4d-e809-e60e-…

31/40

13/10/2014

NCE/14/00436 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Center for Portuguese Literature, this Program offers particularly favorable conditions, by taking advantage of
the existence of two workrooms exclusively for seminars and research tasks, with appropriate hardware.
5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos
(equipamentos didácticos e científicos, materiais e TICs):
Para além do conjunto de espólios bibliográficos especializados disponíveis, a Faculdade de Letras possui
equipamento informático de apoio às aulas e às atividades desenvolvidas pelos estudantes, nomeadamente
terminais de pesquisa bibliográfica automática. Está ainda ao serviço da docência e da aprendizagem material
audiovisual múltiplo e diversificado, bem como o acesso à Plataforma de e-learning adequada à monitorização,
à distância, do trabalho individual e pessoal desenvolvido pelos estudantes. O acesso à rede sem fios e aos
equipamentos digitais é generalizado em todas as salas, permitindo a utilização de arquivos e de material que
se encontram disponíveis em linha. É, ainda, de realçar a existência de infraestruturas na Universidade de
Coimbra que complementam a oferta a este nível.
5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic and
scientific equipments, materials and ICTs):
In addition to the available specialized bibliographic materials, the Faculty of Arts and Humanities has
computer equipment to support for classes and student activities, namely automatic library search terminals.
Also available to the academic staff is a wide variety of audiovisual equipment as well as the e-learning
platform which permits distance learning for personal individual work done by students. O acesso à rede sem
fios e aos equipamentos digitais é generalizado em todas as salas, permitindo a utilização de arquivos e de
material que se encontram disponíveis em linha. The University of Coimbra also has infrastructure to
complement these services.

6. Actividades de formação e investigação
Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua actividade científica
6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their
scientific activities
Classificação
Centro de Investigação /
(FCT) / Mark
Research Centre
(FCT)
Centro de Literatura
Bom (2008)
Portuguesa (CLP)
Centro Interuniversitário de
Muito Bom
Estudos Camonianos
(2008)
(CIEC)

IES /
Institution

Observações / Observations

Universidade Centro em processo de avaliação, tendo passado à 2ª fase do concurso
de Coimbra para financiamento do projeto estratégico 2015-2020.
Centro em processo de avaliação, não tendo passado à 2ª fase do
Universidade
concurso para financiamento do projeto estratégico 2015-2020.
de Coimbra
Apresentou recurso.

Perguntas 6.2 e 6.3
6.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo
de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato
APA):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5d8d3652-4b4d-e809-e60e-540de02ecd19
6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:
Para além de modelos de cooperação institucional como o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras ou a
Associação Universitária Iberoamericana de Pós-graduação, o Programa tem vindo a implementar parcerias
estratégicas com universidades de países de língua oficial portuguesa (Brasil, em especial) que criam um
amplo espaço de circulação e de troca de saberes. Espera-se ainda alargar essa base de cooperação à China
(Pequim e Xangai), a Cabo Verde e a Angola. Conta, por via do Centro de Literatura Portuguesa, com relações
de colaboração com centros e grupos de investigação, a nível nacional e internacional, relacionados com as
áreas de conhecimento que põem ao alcance de docentes e doutorandos uma rede de trabalho e de
investigação. Estas relações têm permitido a constituição de grupos de investigação conjuntos, a organização
de eventos científicos, a colaboração em publicações, períodos de permanência de investigadores nesses
centros e a orientação de teses em cotutela.
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6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific,
technological, cultural and artistic activities developed in the area of the study programme:
In addition to models of institutional cooperation such as the Coimbra Group of Brazilian Universities or
Iberoamerican University Postgraduate Association, this program has been implementing strategic
partnerships with universities in Portuguese-speaking countries (Brazil in particular) that facilitate the
movement and exchange of knowledge. We expect to expand cooperation to China (Beijing and Shanghai),
Cape Verde and Angola. It has, through the Center for Portuguese Literature, collaborative links with national
and international research centers and groups, related to areas that offer professors and students a research
network. These relationships have enabled the establishment of joint investigation teams, the organization of
meetings, collaboration on publications, extended researcher visits at these centers and the orientation of cosupervised theses.

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos
objetivos da instituição:
A FLUC tem por missão promover a investigação, o pensamento crítico e o ensino no campo das Artes, das
Humanidades e das Ciências Sociais. Nesse sentido, docentes e discentes do Programa encontram-se
envolvidos em atividades de: i) disseminação do estudo da literatura através de intervenções no espaço
público (Comunidade de Leitores Almedina; Tertúlias: 10 Paixões em forma de romance; documentários
televisivos: Grandes Livros; Ler+, Ler Melhor); ii) avaliação e certificação de manuais de Língua Portuguesa
(Grupo LEYA); produção de material didático e destinado ao Ensino: Biblioteca Lusitana. Edição de Clássicos
da Literatura Portuguesa (CLP/Angelus Novus); Coleção Ler melhor (CLP); iii) participação de docentes em
assessorias especiais sob convite de instituições públicas e privadas; iv) atividades regulares de extensão
universitária (lançamentos, exposições, etc); v) ações de formação e cursos breves para públicos escolares.
7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the
institution:
FLUC's mission is to "Promote research, critical thinking and teaching in the field of Arts, Humanities and
Social Sciences. In this sense, teachers and students of the program are involved in activities such as: i)
dissemination of the study of literature through participation in the public space (Community of Readers
Almedina; Gatherings: 10 Passions in novel form; television documentaries: Major Books; Read More, Read
Better); ii) assessment and certification of Portuguese Language manuals (LEYA Group); production of
teaching materials for the school: Lusitanian library. Publishing Classics of Portuguese Literature
(CLP/Angelus Novus); Read better Collection (CLP); iii) participation of professors as special advisers at the
invitation of public and private institutions; iv) regular university extension activities (launches, exhibitions,
etc); v) training activities and short courses for public school.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do
Ministério da Economia:
Em função do percurso anterior do Doutoramento em Literatura de Língua Portuguesa: Investigação e Ensino,
e ainda que não se possa contar com informações oficiais a este respeito, é possível afirmar que o novo
Programa de Doutoramento continuará a acolher doutorandos que exercem a sua atividade profissional em
instituições do Ensino Básico e Secundário ou do Ensino Superior em Portugal e em países estrangeiros
(Brasil, China, Angola), pelo que presta um contributo decisivo para a sua progressão na carreira. Da mesma
forma, parte dos que já concluíram o seu Doutoramento integram grupos de pesquisa ou de projetos de
investigação, sobretudo no Brasil.
8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry of Economy data:
Pursuant to the prior Doctorate in Portuguese Language Literature: Research and Teaching, and though we
can not rely on official information in this regard, we can say that the new PhD program will continue to
welcome doctoral students who pursue their professional careers in institutions of Basic and Secondary
Education and Higher Education in Portugal and in foreign countries (Brazil, China, Angola), by providing a
decisive contribution to their career progression. Likewise, some of those who have already completed their
PhD are involved in research groups or research projects, especially in Brazil.
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8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Como indicador inequívoco da capacidade do Programa de atrair estudantes, podemos referir os números
oficiais fornecidos pela Reitoria da Universidade de Coimbra (a 5/12/2013) com vista à preparação do Relatório
Autoavaliação 2013/2014 do Doutoramento em Literatura de Língua Portuguesa: Investigação e Ensino. Assim
sendo, a procura do curso nos últimos 3 anos mostra que entraram 13 estudantes em 2011/2012, 15 em
2012/2013 e 14 em 2013/2014. O mais seguro indicador da qualidade do trabalho até agora realizado e que
demonstra o potencial de expansão é a proporção de estudantes de nacionalidade estrangeira (entre 50 e 60%)
que frequentaram aquele curso, com destaque para países como Brasil, Angola, Itália, China e Índia. Por outro
lado, dada a sua natureza específica, o Programa assume como fundamental a captação de professores de
vários graus de ensino, procurando assim contribuir para a renovação das práticas pedagógicas no âmbito da
lecionação de disciplinas das áreas abrangidas.
8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
As an unambiguous indicator of the ability of the program to attract students, we refer to the official figures
provided by the University of Coimbra Regents (to 05/12/2013) to be used for the preparation of the Self
Assessment Report 2013/2014 Doctorate in Portuguese Language Literature: Research and Teaching. Thus,
demand for the program in the last three years shows that 13 students entered in 2011/2012, 15 in 2012/2013
and 14 in 2013/2014. The surest indicator of the quality of the work done so far and that demonstrates the
potential for expansion is the proportion of foreign students (between 50 and 60%) who attended that program,
especially in countries like Brazil, Angola, Italy, China and India. On the other hand, given its specific nature,
the program assumes as fundamental, attracting professors of various levels of education, thus seeking to
contribute to the renewal of teaching practices within the areas covered.
8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
NA
8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
NA

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos
9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no
determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de Março:
A distribuição dos créditos pressupõe um modelo que contempla, primeiro, uma aprendizagem teórica e
metodológica intensa e um conhecimento aprofundado de objetos e práticas literárias, para se centrar, depois,
numa prática individualizada de investigação de alto nível. Pretende-se assegurar uma sólida formação
científica de base e o desenvolvimento gradual de competências, aptidões e métodos que permitam um
elevado grau de autonomia e a formulação de juízos críticos sobre matérias novas e complexas. A atribuição
de 90 ECTS à parte curricular, incluindo os 30 ECTS repartidos de forma equitativa entre o Seminário de
Orientação e a Prova de Qualificação, e de 150 ECTS à Tese pretende sublinhar quer a relevância de um
percurso formativo inicial que possa potenciar a formulação de um projeto individual de pesquisa, quer o
investimento nas tarefas de investigação e de redação, com uma cuidadosa gestão das horas de trabalho,
capaz de se traduzir, no final, num trabalho científico original.
9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles
no.8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006, March
24th:
The distribution of credits requires a model that includes, first, an intense theoretical and methodological
learning and a thorough understanding of objects and literary practices to then be able to focus on an
individualized practice of high-level research. This program will ensure a solid academic base and the gradual
development of competencies, skills and methods that allow a high degree of autonomy and the formulation of
new and critical judgments on complex matters. The allocation of 90 ECTS to the coursework, including 30
ECTS divided equally between the Orientation Seminar and the Qualification Exam and 150 ECTS to the
Dissertation aims to underline the relevance of either an initial training path that can enhance the formulation
of an individual research project, or through the investment in research and writing, with careful time
management, leading to the completion, in the end, to an original academic work.
9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
A estrutura curricular do curso assim como o número de créditos definidos para cada uma das unidades
curriculares tiveram como referência as competências a desenvolver ao longo do ciclo de estudos, com base
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na deliberação da Universidade de Coimbra, que definiu que a cada ECTS correspondem 27 horas de trabalho
por parte do estudante. Os estudantes dedicarão uma parte significativa do seu tempo ao trabalho e
investigação autónomos. A partir do início do 4.º semestre e até ao final do ciclo de estudos, toda a atenção
está concentrada na elaboração da tese a apresentar em provas públicas.
9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
The curriculum structure for this program as well as the number of credits established for each class are based
on the skills to be developed over the course of the study cycle and based on the outcome of the assessment
by the University of Coimbra that established that each ECTS corresponds to 27 hours of by the student.
Students will dedicate a significant part of their time in individual study and research. From the beginning of
the 4th semester and by the end of the program, all the attention is focused on the senior dissertation to be
defended in public.
9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:
O processo de cálculo das unidades de crédito foi feito em sede de Conselho Científico, sob proposta de uma
Comissão para o efeito designada – Comissão da Reforma da Oferta Formativa. Foram ouvidas as comissões
científicas de departamento, as secções de cada departamento bem como a totalidade do corpo de
professores em reuniões gerais de pessoal docente. A opinião dos estudantes é aferida através do Sistema de
Gestão da Qualidade Pedagógica da Universidade de Coimbra.
9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits
of the curricular units:
The process for calculating the number of credits was done by the Academic Board, under a proposal by the
Committee for the Reform of Educational Offerings. All department committees, department sections as well as
the entire teaching staff provided input for this process. Student opinions were gathered through the
Pedagogical Quality Management System of the University of Coimbra.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior com duração e estrutura semelhantes à proposta:
O Programa prevê uma componente curricular de reforço e de atualização do quadro científico das áreas de
conhecimento abrangidas (em 2 semestres) e, em momento posterior, de prática sistemática de investigação,
com o objetivo de aprofundar o grau de autonomia do estudante. Só pontualmente se encontra um curso que
revele convergência total com a proposta, mas poderíamos considerar no espaço europeu:
Doutoramento em Estudos Portugueses [FCSH, Universidade Nova de Lisboa]
http://www.fcsh.unl.pt/ensino/doutoramentos
Dottorato di ricerca - Italianística [Università di Roma, La Sapienza]
http://www.uniroma1.it/didattica/dottorati/2015/italianistica
Doctorado en Lengua Española y sus Literaturas [U. Complutense de Madrid]
https://portal.ucm.es/web/doctorados-facultad-de-filologia/doctorado-en-lengua-espanola-y-sus-literaturas
Compare-se também com cursos de pós-graduação em Literatura Portuguesa e Estudos Comparados de
Literaturas de Língua Portuguesa [FFLCH, USP]
http://dlcv.fflch.usp.br/
10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:
This program provides a coursework component to strengthen and update the areas covered (2 semesters) and
thereafter, the systematic practice of research, with the aim of deepening the degree of students' autonomy.
Only occasionally is there a program that is fully convergent with the proposal, but could consider within
Europe:
Doctorate in Portuguese Studies [FCSH, Universidade Nova de Lisboa]
http://www.fcsh.unl.pt/ensino/doutoramentos
Dottorato di ricerca - Italianística [Università di Roma, La Sapienza]
http://www.uniroma1.it/didattica/dottorati/2015/italianistica
Doctorado en Lengua Española y sus Literaturas [U. Complutense de Madrid]
https://portal.ucm.es/web/doctorados-facultad-de-filologia/doctorado-en-lengua-espanola-y-sus-literaturas
One can also consider the postgraduate degree in English Literature and Comparative Studies of Portuguese
Language Literature [FFLCH, USP]
http://dlcv.fflch.usp.br/
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10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
O desenvolvimento da oferta formativa de 3.º Ciclo, no quadro do Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES),
deve ter em conta também a construção do Espaço Europeu de Investigação (EEI), desempenhando o
Programa de Doutoramento um papel fundamental como ponto de convergência destas dimensões basilares
de uma sociedade baseada no conhecimento. As características próprias deste Ciclo e a amplitude das
necessidades e dos métodos de investigação em distintos campos de conhecimento aconselham um grau
maior de flexibilidade, o que justifica uma grande diversidade no que toca à duração dos planos e à estrutura
curricular no espaço europeu. O modelo de formação ampla e sólida que se oferece está inequivocamente
alinhado com as melhores práticas internacionais: i) por abranger uma componente letiva, estruturada em
seminários especializados de diversas áreas de conhecimento e contando com uma unidade curricular de
formação complementar que reforça o carácter interdisciplinar e fomenta o contacto com doutorandos de
distintas disciplinas, numa lógica de criatividade e de inovação; ii) por valorizar, de modo intensivo e
sistemático, a aquisição de competências de investigação científica, em associação estreita com os projetos
solidamente estruturados do Centro de Literatura Portuguesa de modo a potenciar o aproveitamento de
recursos humanos e materiais. Guarda especial afinidade e compartilha objetivos e competências com
programas oferecidos em Portugal (Universidade Nova de Lisboa) ou universidades estrangeiras
(Complutense de Madrid; La Sapienza; USP), abordando problemas similares e propondo metodologias
idênticas.
À semelhança doutros Programas de referência, está prevista na estrutura curricular (na linha do que
acontecia com o Doutoramento anterior em Literatura de Língua Portuguesa: Investigação e Ensino) a
realização de uma Prova de Qualificação, de âmbito público e com caráter eliminatório, envolvendo escrutínio
por parte de especialistas nas áreas científicas abrangidas, e de um Seminário de Orientação, que visa
contribuir, pela ação de professores orientadores, para a formalização de um projeto de tese sólido. Nesse
sentido, funcionam ambos em regime de elevada exigência científica, reforçando a imagem de credibilidade da
investigação, e permitem aferir a qualidade do trabalho desenvolvido pelos docentes, reforçando a
consistência científica e pedagógica global. Por outro lado, é de salientar a existência de um esquema de
monitorização do andamento da redação da tese por parte dos estudantes, mediante elaboração de relatórios e
sessões de apresentação pública do trabalho realizado. Prevê-se ainda a colaboração de professores
visitantes de outras universidades sob a forma de conferências e seminários transversais ou específicos.
Em suma, a análise da experiência europeia mostra que o Programa permite assegurar aos estudantes
condições de formação e de integração profissional similares, em duração e conteúdo, às doutros Estados.
10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference
institutions of the European Higher Education Area:
The development of the PhD program within the framework of the European Higher Education Area (EHEA),
should also take into account the construction of the European Research Area (ERA), with this PhD program
playing a key role as a point of convergence of the basic dimensions of a knowledge-based society. The
characteristics of this program and the amplitude of the needs and research methods in different fields warrant
a greater degree of flexibility, which justifies a great diversity regarding the duration of the plans and curricular
structure in Europe. The model of a solid and broad education that is offered is clearly aligned with
international best practices: i) cover a teaching component structured in specialized workshops in various
areas and relying on a complementary education class that reinforces the interdisciplinary nature and fosters
contact with doctoral students from different disciplines in an environment of creativity and innovation; ii) by
valuing in an intensive and systematic way the acquisition of research skills in strict compliance with the
solidly structured projects of the Center for Portuguese Literature in order to maximize the utilization of human
and material resources. This program shares a special affinity for, and shares goals and skills with programs
offered in Portugal (New University of Lisbon) or foreign universities (Complutense de Madrid, La Sapienza,
USP), addressing similar problems and proposing identical methodologies.
Similar to other notable programs, (and in line with the previous Doctorate in Portuguese Language Literature:
Research and Teaching) the curricular structure requires a public Qualification Exam, eliminatory in nature,
involving scrutiny by experts in the related areas, and an Orientation Seminar to assist students to complete a
solid dissertation project. In this sense, both operate under high academic standards, reinforcing the credibility
of research, and allow professors to assess the quality of student's work, strengthening academic and
pedagogical consistency. On the other hand, we highlight the existence of a program to monitor students'
progress in writing their theses through written reports and public sessions for presenting their work. We also
foresee the collaboration of visiting professors from other universities in tranversal or specific conferences
and seminars.
In summary, the analysis of the European experience shows that this program ensures that students have
similar education and professional integration experiences, in duration and content, as those from other
countries.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)
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Mapa VII - Protocolos de Cooperação
Mapa VII - Protocolos de Cooperação
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes
11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).
<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e/ou formação em serviço.
11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e/ou
formação em serviço:
<sem resposta>
11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
<no answer>

11.4. Orientadores cooperantes
Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço
responsáveis por acompanhar os estudantes
11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e selecção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em
serviço, negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço
(PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de
formação de professores)
11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de
estudos de formação de professores) / External supervisors responsible for following the students' activities
(mandatory for teacher training study programmes)
Nome / Instituição ou estabelecimento a
Name que pertence / Institution

Categoria Profissional / Habilitação Profissional /
Professional Title
Professional qualifications

Nº de anos de serviço /
Nº of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:
i) Coerência, consistência, abrangência da estrutura curricular e atualidade das linhas de pesquisa.
ii) Inserção do Programa na sociedade em âmbito regional, nacional e internacional (promoção cultural e
científica; interação com escolas; intervenção no espaço público).
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iii) Dimensão internacional e forte captação de estudantes de países lusófonos ou que dedicam à lusofonia
atenção crescente.
iv) Qualidade do corpo docente e reconhecimento transnacional do seu mérito científico.
v) Elevada taxa de preenchimento de vagas e consequente sustentabilidade financeira nos cursos anteriores.
vi) Grau de exigência académica.
vii) Confiança manifestada por instituições de apoio à pesquisa na qualidade da formação nos cursos
anteriores.
viii) Integração de doutorandos em projetos de pesquisa combinando as necessidades da formação pósgraduada com a prática de investigação.
ix) Política ativa de estabelecimento de parcerias estratégicas com universidades congéneres de reconhecido
prestígio.
12.1. Strengths:
i) Coherence, consistency, completeness of the curricular structure and timeliness of the research.
ii) Adapting this program at the regional, national and international level (cultural and scientific advancement;
interaction with schools; participation in public space).
iii) Strong international dimension and ability to attract students from Portuguese speaking countries or who
show an increasing interest in Lusophony.
iv) Quality of the academic staff and transnational recognition of their academic qualifications.
v) High rate of filling vacancies and consequent financial sustainability in previous programs.
vi) High academic standards.
vii) Trust manifested by research support institutions in the quality of training in previous programs.
viii) Integration of doctoral students in research projects combining the needs of post-graduate training with
the practice of research.
ix) Active policy of establishing strategic partnerships with prestigious universities.
12.2. Pontos fracos:
i) Reduzida capacidade de decisão na gestão dos recursos financeiros captados ou disponibilizados, o que
constitui um grave impedimento à estratégia de consolidação e expansão do Programa num cenário
universitário global e cada vez mais competitivo.
12.2. Weaknesses:
i) Reduced ability for the management of funds, either raised or granted, which constitutes a serious
impediment to the consolidation and expansion of the program in a global and increasingly competitive
university setting strategy.
12.3. Oportunidades:
i) Consolidação do Programa como curso de referência num âmbito transnacional e instrumento ativo de uma
política de afirmação da Língua Portuguesa no mundo.
ii) Monitorização da qualidade com vista ao desenvolvimento futuro do Programa, contemplando os desafios
internacionais da área na produção do conhecimento.
iii) Aposta na promoção e estabelecimento de uma política de comunicação mais eficaz mediante a utilização
de novas plataformas tecnológicas.
iv) Reforçar as parcerias internacionais, garantindo maior mobilidade de docentes e discentes.
v) Aprofundar a investigação na área dos estudos literários e culturais, projetando-a noutros níveis de ensino,
de modo a renovar práticas pedagógicas no âmbito da lecionação de disciplinas das áreas de Português e
Literatura de Língua Portuguesa.
vi) Criação de uma revista científica, em formato eletrónico e com ‘peer review’, que permita acolher o
contributo de reputados especialistas e divulgar o resultado da investigação do Programa.
12.3. Opportunities:
i) Consolidation as a notable transnational program, active in the promoting the Portuguese language in the
world.
ii) Monitoring the quality with a view to the future development of the program, covering international
challenges in this field.
iii) Focus on the promotion and establishment of a policy for more effective communication through the use of
new technology platforms.
iv) Strengthen international partnerships, ensuring greater mobility of professors and students.
v) Further research in the area of literary and cultural studies, extending it to other levels of education in order
to renew teaching practices within the areas of Portuguese and Portuguese Language Literature.
vi) Creation of a 'peer reviewed' academic journal in electronic format and welcoming contributions from
renowned experts and to disseminate the results of the program's research.
12.4. Constrangimentos:
i) Conjuntura económica: redução do financiamento ao Ensino Superior.
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ii) Falta de pessoal não docente para prestar apoio administrativo às atividades de gestão e coordenação do
Programa de Doutoramento.
iii) Inexistência de qualquer tipo de apoio substancial a docentes do Ensino Básico e Secundário,
nomeadamente através de bolsas ou concessão de licenças sabáticas, que permita uma frutuosa e mais
intensa transferência de saber para esses graus de ensino.
12.4. Threats:
i) Economic environment: reduction in funding for Higher Education.
ii) Lack of non-teaching staff to provide administrative support to management and coordination activities for
the PhD program.
iii) Lack of any substantial support for teachers of primary and secondary school, particularly through
scholarships or sabbaticals, which would allow a more intense and fruitful transfer of knowledge to these
levels of education.
12.5. CONCLUSÕES:
Em linha com o projeto educativo, científico e cultural da UC, o Programa constitui uma oferta formativa de
caráter transversal, que agrupa numa mesma estrutura distintas disciplinas e metodologias relacionadas com
o vasto campo da Literatura de Língua Portuguesa, com o objetivo de estabelecer um quadro de investigação
inovador e de qualidade capaz de garantir uma posição de relevo a nível nacional e internacional. Por
pertencer a uma área com larga história na FLUC, a dos Estudos Literários, e por contar com um corpo
docente altamente qualificado, garante elevada capacidade formativa nas áreas de conhecimento (Literatura
Portuguesa; Teoria da Literatura; Literatura Brasileira; Literaturas Africanas; Ensino da Literatura), e incentiva
a abertura interdisciplinar. Assume, de acordo com a missão da instituição, a “promoção e valorização da
língua e da cultura portuguesas”, enquanto herança e memória, mas com atenção aos debates que atravessam
o campo das Humanidades, ao diálogo entre saberes ou práticas artísticas e aos desafios do século XXI. O
Português é uma língua de comunicação internacional com projeção global e as matérias que propõe suscitam
o interesse de públicos diversos, funcionando como oportunidade de especialização para estudantes de
países lusófonos e de países que dedicam à lusofonia atenção crescente e contribuindo para o reforço de
núcleos de docência e de pesquisa fora do país. Esta dimensão da língua como património de outros
patrimónios permite configurar uma área académica transnacional e cosmopolita, fortalecendo o desígnio de
“cooperação internacional e a aproximação entre os povos”. Por outro lado, procura-se tirar partido da larga
experiência no campo da reflexão sobre o Ensino da Literatura e da renovação das práticas pedagógicas no
âmbito da lecionação de disciplinas das áreas de Português e Literatura de Língua Portuguesa. Nesse sentido,
distingue-se de outros existentes no país ou no estrangeiro por conseguir conciliar atributos próprios do
modelo de doutoramento orientado para a carreira de investigação científica, mas também de um modelo que
tem em conta a formação e a qualificação de profissionais que atuam em distintos níveis dos sistemas de
ensino, assegurando por essa via uma sólida transferência de saber. Espera-se de um 3.º Ciclo, regido por um
conjunto rigoroso e articulado de objetivos, que aposte em práticas de ensino baseadas no desenvolvimento
de competências em detrimento da mera transmissão de conhecimentos, como acontece com programas de
referência a nível mundial de configuração similar, pelo que se enquadra bem na orientação estratégica do
Centro de Literatura Portuguesa e dos projetos de pesquisa nele criados ou a criar. Por suceder a experiências
de formação pós-graduada com êxito e por assumir a abertura constante à inovação, tem as condições
imprescindíveis para se afirmar como núcleo de excelência em formação humanística, qualificação
profissional e investigação científica.
12.5. CONCLUSIONS:
In line with the educational, scientific and cultural project of UC, this program is a transversal educational offer,
which brings together under one umbrella different disciplines and methodologies related to the broad field of
Portuguese Language Literature, with the goal of establishing a framework of innovative research and quality
able to secure a prominent position at the national and international level. By belonging to Literary Studies, an
area with a long history in FLUC, and with a highly qualified academic staff, this program ensures high quality
education in the areas of Portuguese Literature, Theory of Literature, Brazilian Literature, African Literatures;
Teaching literature, and encourages interdisciplinary openness. It assumes the role, in accordance with the
institution's mission, of "promotion and enhancement of the Portuguese language and culture", as heritage
and memory, but with attention to debates that pertain to the field of humanities, to the dialog between
knowledge and artistic practices and to challenges of the twenty-first century. Portuguese is a language of
international communication with global projection and what it produces captures the interest of various
stakeholders, thus serving as an opportunity for the specialization for students of Portuguese-speaking
countries and countries who show an increasing interest in Lusophony and contributing to the strengthening
of teaching and research abroad. This dimension of the language as another heritage asset allows for the
configuration of a transnational and cosmopolitan academic area, strengthening the goal of "international
cooperation and rapprochement between peoples". On the other hand, it seeks to take advantage of the
extensive experience in the field of Teaching of Literature and renewal of teaching practices within the areas of
Portuguese and Portuguese Language Literature. In this sense, it distinguishes itself from other national and
international programs by having achieved the combination of attributes for a doctoral program geared to a
career in academic research, but also a model that takes into account the training and qualification of
professionals engaged in different levels of education systems, ensuring in this way a solid transfer of
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knowledge. A doctoral program that is governed by a rigorous and articulated set of goals, should emphasize
teaching practices based on skills development rather than the mere transmission of knowledge, as with
notable international programs with a similar structure, so it fits well into the strategic direction of the Center
for Portuguese Literature and research projects it has undertaken or will undertake. By succeeding successful
post-graduate education programs and being open to constant innovation, this program has the essential
conditions to assert itself as center of excellence in humanistic education, professional training and academic
research.
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