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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:
História
A3. Study programme name:
History
A4. Grau:
Licenciado

Perguntas A5 a A10
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
História
A5. Main scientific area of the study programme:
History
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):
225
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:
NA
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:
180
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
6 semestres
A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 semesters
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A9. Número de vagas proposto:
60
A10. Condições especificas de ingresso:
Uma das seguintes provas: Filosofia (06) ou História (11) ou Português (18). Classificações Mínimas Nota de
Candidatura: 95 pontos. Provas de Ingresso: 95 pontos. Fórmula de Cálculo: Média do secundário: 50%;
Provas de ingresso: 50%.
A10. Specific entry requirements:
One of the following exams: (06) Philosophy or (11) History or (18) Portuguese. Minimum Grades: Application
Grade: 95 points; Admission exams: 95 points; Calculation Formula: High School average: 50%; Admission
exams: 50%.

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:
História
A12.1. Study Programme:
History
A12.2. Grau:
Licenciado
A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Optativos* /
Optional ECTS*
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História/History
Artes/Humanidades/Ciências Sociais - Formação Geral /
Arts/Humanities/Social Sciences – General Education
Artes/Humanidades/Ciências Sociais - Iniciação /
Arts/Humanities/Social Sciences – Core curriculum
Outra - Concentração Complementar / Other - Complementary
Concentration
(4 Items)

H

24

108

FG

0

24

INIC

0

18

OCC

0

30

24

180

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:
Este ciclo de estudos organiza-se de acordo com o modelo de oferta formativa em vigor na Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra designado estrutura relacional, em que o plano de estudos, sem perder
definição própria, prevê a sua ligação com o conjunto da oferta letiva da Universidade de Coimbra. A estrutura
relacional é um dispositivo que permite articular o propósito da especialização com o da formação geral e
complementar, considerando que o objetivo da especialização deve consistir sobretudo na definição científica
do curso enquanto etapa inicial de estudos avançados e de desenvolvimento de competências básicas numa
área do saber universitário.
A estrutura relacional define-se pela articulação de quatro áreas curriculares, assim definidas: a) área de
especialização; b) área de concentração complementar; c) área de formação geral; d) área de iniciação. As
unidades curriculares são, na sua maioria, escolhidas pelo aluno. É definido um grupo de quatro unidades
curriculares de inscrição obrigatória (24 ECTS) que corresponde a matérias consideradas absolutamente
nucleares. Os requisitos básicos desta estrutura são:
a) a distribuição do número de créditos pelas áreas curriculares, que não pode ser alterado pelo aluno: 108
créditos na área de especialização; 30 na área de concentração complementar; 18 na área de iniciação e 24 na
de formação geral;
b) acompanhamento tutorial, quer no referente ao apoio às escolhas curriculares, quer no que toca ao
desenvolvimento de competências transversais;
c) nenhuma unidade curricular pode figurar mais do que uma vez no cálculo dos créditos para conclusão da
licenciatura;
d) cada semestre letivo (30 ECTS) corresponderá a 5 unidades curriculares (6 ECTS) de 4 horas semanais.
Sendo um modelo baseado no princípio eletivo, as unidades curriculares estão afetas a semestres (1º ou 2º)
mas não a anos curriculares. O tutor tem, por isso mesmo, um papel central na orientação dos alunos e no
apoio ao desenvolvimento de competências transversais.
Caso o aluno pretenda vir a obter habilitações para a docência, o tutor sugerirá a adaptação do modelo ao
número de créditos exigidos por lei, somando aos 108 ECTS da área de especialização (24 obrigatórios e 84
optativos) o número indispensável de ECTS para a docência, subtraindo-os, em primeiro lugar, aos da área de
formação geral e, apenas se absolutamente necessário, aos da área de concentração complementar.
Nesta proposta, apenas são apresentadas as fichas de uc e de docente dos ECTS que podem integrar a área de
especialização.
A16. Observations:
This study cycle is organized following the educational offerings in effect in the Faculty of Arts and Humanities
of the University of Coimbra. This model is designated relational structure, in which the study plans are linked
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to the whole educational offerings of the University of Coimbra. The relational structure is the means used to
link the specialization purpose to that of general and complementary studies, considering that specialization at
this level consists primarily in the first stage of studies in an academic field, involving the development of
basic knowledge and skills within that field.
The relational structure is defined by the combination of four curricular areas, as follows: a) area of
specialization; b) area of complementary concentration; c) general education area; d) core curriculum area.
Classes are mostly chosen by the student. There are four classes that are required (24 ECTS) and are
considered essential to the program. The basic requirements for this structure are:
a) the distribution of credits among the curricular areas that cannot be changed by the student: 108 credits in
the specialization area; 30 in the complementary concentration area; 18 in the core curriculum area and 24 in
the general education area;
b) tutorial assistance in choosing classes as well as developing transversal competencies;
c) each class can only count once towards the number of credits required to graduate;
d) each semester (30 ECTS) corresponds to five classes (6 ECTS) of four hours per week.
Being based on the elective model, classes are semester-based (1st or 2nd) and are not allocated to specific
years in the structure of degrees. The advisor has, for this reason, a central role in guiding students and
supporting the development of transdisciplinary competencies.
For students who intend to pursue a Master’s in teaching for state elementary and/or secondary school
certification, the advisor should recommend the adaptation of the number of credits required by law, adding to
the 108 ECTS in the area of specialization (24 required and 84 elective) the required number of ECTS for
admission to a master’s in teaching. The credits added should be taken from the general education area first,
then from the core curriculum area, and if still necessary from the complementary concentration area.
This proposal only includes the courses and academic staff for the ECTS that are part of the area of
specialization.

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_1CE_Historia_Despacho_161_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_12_6_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.
Maria Antónia Silva Figueiredo Lopes
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2. Plano de estudos
Mapa III - - 1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
História
2.1. Study Programme:
History
2.2. Grau:
Licenciado
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 semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit
História Medieval de Portugal/Medieval
History of Portugal
História Contemporânea de
Portugal/Modern and Contemporary
History of Portugal
Origens das Sociedades
Complexas/Origins of Complex
Societies
História da Antiguidade Clássica/ History
of Classical Antiquity
História da Época
Contemporânea/History of the Modern
Age
História do Tempo Presente/History of
the Present
História do Brasil/History of Brazil
História de Portugal na Ásia/History of
Portugal in Asia
Paleografia e Diplomática/Paleography
and Diplomatics
História dos Poderes Locais/History of
Local Authorities
História da Vida Privada/History of
Private Life
História Militar/Military History
(12 Items)

Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Scientific Area
Duration Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral

162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

Mapa III - - 2º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
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História
2.1. Study Programme:
History
2.2. Grau:
Licenciado
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 semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit
História Moderna de Portugal/Early Modern History
of Portugal
Seminário de História/Seminar of History
História da Idade Média/History of the Middle Ages
História da Época Moderna/History of the Early
Modern Age
História da Península Ibérica (séculos V a XI)/
History of the Iberian Peninsula (5th to 11th
Centuries)
História do Império, Colonialismo e Póscolonialismo Português/ History of the Portuguese
Empire, Colonialism and Postcolonialism
História de Portugal em África/History of Portugal in
África
Historiografia e Teoria da História/ Historiography
and Theory of History
História das Religiões/History of Religions
História das Mulheres/History of Women
História da Universidade em Portugal/History of the
University in Portugal
História da Cidade de Coimbra/History of Coimbra
City
(12 Items)

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

H

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

H
H

semestral 162
semestral 162

S-60; OT-5;
TP-60; OT-5;

6
6

Optativa

H

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H
H

semestral 162
semestral 162

TP-60; OT-5;
TP-60; OT-5;

6
6

Optativa
Optativa

H

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

H

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

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 presente Curso de 1º Ciclo procura:
1. Assegurar formação deontológica e epistemológica, teórico-metodológica e empírica em História;
2. Tornar patentes as virtualidades da colaboração interdisciplinar;
3. Salientar as potencialidades decorrentes do cruzamento entre saberes escolares e extra-académicos;
4. Promover o acesso a formação pós-graduada e uma integração proactiva e crítica no mercado de trabalho.
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3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
1. To provide deontological, epistemological, theoretical-methodological and empirical training in History;
2. To ensure the benefits of interdisciplinary collaboration;
3. To highlight the potential arising from the combination of academic and real world knowledge;
4. To promote access to (post)graduate education and a proactive integration into the labor market..
3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
1. Compreender criticamente o presente, sustentando-se em informação sólida e abrangente sobre o passado;
2. Compreender e respeitar diversidades culturais, quer nas suas manifestações históricas, quer na realidade
atual;
3. Compreender a herança patrimonial, material e imaterial, e os seus aspetos culturais, sociais e técnicos;
4. Adquirir capacidade de situar no tempo e avaliar a relevância histórica de acontecimentos, personalidades e
comunidades, incluindo conhecimentos genéricos sobre as fontes disponíveis;
5. Pesquisar, analisar, utilizar e comunicar criticamente informação produzida no passado e participar
ativamente na resolução de problemas e no aprofundamento de questões de dimensão histórica, num leque
muito variado de contextos temporais e espaciais;
6. Saber organizar com clareza e fluência a sua expressão oral e escrita.
3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
1. To understand the present critically, based on comprehensive and solid information about the past;
2. To understand and respect cultural diversity in its past and present manifestations;
3. To understand the cultural, social and technical aspects of material and immaterial heritage;
4. To be able to situate in time and evaluate the historical relevance of events, figures and communities,
including general knowledge of available sources;
5. To be able to critically search for, analyze, use and communicate information produced in the past, and to
participate actively in solving problems and making an in-depth analysis of historical issues in various
temporal and spacial contexts;
6. To be able to convey ideas and information in an organized, clear and fluent manner, in both speaking and
writing.
3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
Procurando a FLUC trabalhar, divulgar e fomentar a rentabilização social de vários saberes artísticos,
humanísticos e científico-tecnológicos, a historiografia surge, desde a criação da Faculdade em 1911, como
um dos seus vetores nucleares.
Uma vez que integra um conjunto de docentes/investigadores altamente qualificados nesta área, considera a
FLUC que deve oferecer um Curso de 1º Ciclo em História. A formação graduada em causa engloba
componentes de iniciação à frequência do ensino superior, de especialização na ciência historiográfica, de
formação geral e de ligação a outra(s) área(s) do saber.
Complementarmente à aquisição de competências académicas (visando o sucesso escolar e a futura
frequência de formação pós-graduada), pretende-se promover uma integração ativa e crítica no mercado de
trabalho.
3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the
institution:
Ever since its founding in 1911, FLUC has sought to develop, disseminate and foster the social relevance of
various artistic, humanistic and scientific-technological fields, and in this context historiography emerged as
one of its core programs.
Since it has a highly qualified academic/research staff in this field, FLUC considers that it should offer a 1st
cycle program in History. The program proposed includes components of introduction to university
attendance, specialization in historiography, general education and links to other knowledge areas.
Complementary to the acquisition of academic skills (with the goal of academic success and future
(post)graduate programs), this program seeks to provide an active and critical integration with the labor
market.

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
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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
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:
Procurando concretizar o projeto científico, educativo e cultural da FLUC e da UC, o presente Curso de 1º Ciclo
visa sistematizar e divulgar o mais recente conhecimento historiográfico; formar graduados que compreendam
as virtualidades de integrar saberes de natureza diversa (filosofia, artes, ciência, religião; cultura erudita,
culturas populares e cultura de massas); formar técnicos superiores que, nas mais diversas áreas
profissionais, utilizem o saber historiográfico como instrumento de reconstituição empírica e de análise;
formar graduados capazes de realizar formação pós-graduada e de se integrar no mercado de trabalho.
3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational,
scientific and cultural project:
The current 1st cycle program is consistent with the scientific, educational and cultural project of UC and FLUC
in that its aims are to systematize and disseminate the most recent knowledge in the field of history; to train
students who are aware of the benefits of interrelating different kinds of knowledge (philosophy, art, science,
religion; high culture, folk culture and mass culture); to train professionals who, in different areas, are able to
use historiographical knowledge as a tool for empirical work and analysis; to prepare students for pursuing
(post)graduate studies and for the labor maket.

3.3. Unidades Curriculares
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Mapa IV - História Contemporânea de Portugal/Modern and Contemporary History of Portugal
3.3.1. Unidade curricular:
História Contemporânea de Portugal/Modern and Contemporary History of Portugal
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Irene Vaquinhas, Ana Leonor Pereira, Rui Bebiano, Rui Martins, João Paulo Avelãs Nunes - 65h cada, de
acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic
staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular pode ser lecionada por um, dois ou três docentes e poderá vir a ter mais do que uma
turma. A carga letiva variará entre 50% e 100% | This course may be taught by one, two or three instructors,
and may have more than one section. The teaching load for each instructor may vary between 50 and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os estudantes adquiram uma visão geral da história portuguesa nos séculos XIX-XXI,
conhecendo acontecimentos, discursos, correntes, movimentos e figuras relevantes num quadro de
imprescindível contextualização, de forma a que sejam capazes de interpretar a história contemporânea de
Portugal em momentos temporais e quadros espaciais diversos, ajudando-os compreender fenómenos da
realidade portuguesa contemporânea; os alunos devem ainda refletir criticamente sobre questões do
pensamento contemporâneo português e analisar temas de caráter político, económico, social, cultural,
científico e religioso.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students acquire an overview of Portuguese history in the XIX-XXI centuries, understanding
events, speeches, current and relevant figures and movements in a contextual framework context, so that they
are able to interpret modern and contemporary history of Portugal in various spatial and temporal time frames;
to understand phenomena in contemporary Portuguese reality; to critically reflect on issues of Portuguese
contemporary thought and analysing issues of political, economic, social, cultural, scientific and religious
character.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Da Monarquia à República: quadro político, económico, social, cultural, científico e religioso.
2. A crise finissecular de Oitocentos - decadência e regeneração - o discurso dos socialistas, republicanos e
anarquistas. Associativismo e movimento operário. Produção cultural e científica.
3. O triunfo da República - projectos, dinâmicas, protagonistas. Movimentos antirepublicanos. O movimento
anticlericalista e laicização. Dinâmicas económicas, sociais, culturais, científicas.
4. O golpe militar de 28 de Maio de 1926 e a instauração da ditadura - o quadro político e as reacções.
5. O Estado Novo - configuração política do regime. Salazarismo e Marcelismo - coordenadas sociais,
económicas, culturais, científicas. A política externa. Censura, repressão e os movimentos de oposição.
6. As origens da Revolução de Abril e o período de transição democrática. O processo de construção da
democracia: práticas, protagonistas, política externa, expressões de cultura.
3.3.5. Syllabus:
1. From the Monarchy to the Republic: political, economic, social, cultural, scientific and religious framework.
2. Fin de siècle crisis: decadence and regeneration – socialists, republicans and anarchists. Associations and
the workers’ movement. Cultural and scientific production.
3. The triumph of the Republic – projects, dynamics, actors. Anti-republican movements. The anti-clerical
movement and secularization. Economic, social, cultural and scientific dynamics.
4. The military coup of 28 May 1926 and the establishment of the dictatorship – political context and reactions.
3. The "Estado Novo" – political structure of the regime. Salazar and Marcello Caetano – social, economic,
cultural and scientific context. Censorship, repression and opposition movements.
4. The origins of the April 1974 Revolution and the period of democratic transition. Constructing democracy:
practices, actors, foreign policy, culture.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos permitem: caraterizar as principais dinâmicas políticas, económicas, sociais,
culturais e científicas de Portugal na época contemporânea; contextualizar a realidade portuguesa no âmbito
europeu e mundial; adquirir formação que propicie o conhecimento, o estudo e a compreensão crítica dos
fenómenos históricos; desenvolver metodologias de trabalho; saber utilizar as fontes; compreender os
fenómenos históricos num quadro multidisciplinar; problematizar o acontecimento histórico no seu contexto;
estimular o gosto pela história contemporânea de Portugal.
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is designed to provide an overview of the main political, economic, social, cultural and scientific
developments in Portugal during the modern and contemporary period in the European and worldwide context.
Students will be able to acquire knowledge and a critical understanding of historical phenomena; to develop
work methods; to use sources; to understand historical phenomena within a multidisciplinary framework; to
problematize historical events in their context; and to develop an interest in the contemporary history of
Portugal.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação e exposição dos conteúdos programáticos e a indicação da bibliografia geral e específica. A
leitura de textos e a sua análise e interpretação de modo a estimular a participação activa e interveniente do
aluno. O regime teórico-prático ajuda a clarificar conceitos e a explicar os eixos estruturantes das temáticas
em análise.
Exame: 100
Mini Testes: 60%
Trabalho de síntese : 30%
Outra:10% (participação nas aulas)
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Presentation and lectures and the introduction to the general and specific bibliography. Reading texts and their
analysis and interpretation in order to encourage active student participation. The theoretical and practical
form helps to clarify concepts and to explain the structural basis of the themes under consideration.
Exam: 100%
Test: 60%
Synthesis work: 30%
Other: 10% (In-class participation)
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A compreensão crítica dos vários campos da economia, da política, da sociedade, da cultura, da ciência, das
relações internacionais (europeias e extra-europeias), dos discursos e dos protagonistas propiciam o
conhecimento e o gosto da e pela história nacional enquadrada no mundo global. A bibliografia indicada e
comentada estimula a necessária e desejável interacção docente/discente. A criação de competências para a
análise dos fenómenos históricos permite o exercício da reflexão crítica e problematizadora.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
A critical understanding of the various fields of economy, politics, society, culture, science, international
relations (European and non-European), and speeches of the primary players provide the knowledge and taste
of the national history framed in global world context. The annotated bibliography stimulates necessary
professor/student interaction. The creation of skills for analyzing historical phenomena allows students to
exercise critical thinking.
3.3.9. Bibliografia principal:
Mattoso, J. (dir.) 2002-03: História de Portugal. Lisboa: Lexicultural.
Medina, J. (dir.) (1998). História de Portugal. Lisboa: C.I.L.
Pereira, A. L., Pita, J .R. (coord.) #(2006). Miguel Bombarda (1851-1910) e as singularidades de uma época.
Coimbra, // IUC.
Rollo, M. F. (2013-14). Dicionário da I República e do Republicanismo. 3 vols. Lisboa: A. República.
Rosas, F., Brito, J. (coord.) #(1996). Dicionário de História do Estado Novo. 2 vols. Venda Nova: Bertrand.
Rosas, F. M., Rollo, M.F. (coord.) #(2011). História da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Tinta da China.
Reis. A. (coord) (1990). Portugal Contemporâneo. Lisboa: Alfa.
Sánchez Cervelló, J. (1993). A Revolução Portuguesa e a sua Influência na Transição Espanhola. Lisboa:
Assírio e Alvim.
Silva, A.F., Lains, P. (2005). História Económica de Portugal 1700-2000. Vols. II e III. Lisboa: ICS.
Vieira, B.D. (coord.) (2004). Grupos sociais e estratificação social em Portugal no séc. XIX. Lisboa: ISCTE.
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Mapa IV - História da Antiguidade Clássica/History of Classical Antiquity
3.3.1. Unidade curricular:
História da Antiguidade Clássica/History of Classical Antiquity
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Manuel Filipe de Gouveia Monteiro - 32,5
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Lopes Brandão - 32,5h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Providenciar aos alunos um conhecimento genérico dos grandes quadros da história da Grécia, numa visão
panorâmica e pluritemática, do II milénio a. C. ao séc. I a. C.. Proporcionar uma compreensão mais
aprofundada da história da Roma Antiga, nas fases da Monarquia, da República e do Império (séculos VIII a. C.
a V d. C.), com domínio dos principais temas de história política, social, económica e cultural. Promover o
reconhecimento pelos alunos dos principais protagonistas da história grega e romana ao longo dos períodos
considerados. Apresentar aos estudantes as grandes linhas de força da história de Bizâncio. Conduzir os
alunos rumos à compreensão da importância do legado clássico e bizantino para a configuração da Europa
moderna.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with a general knowledge of the great paintings of Greek history, a plurithematic overview
from the II millennium B.C. to the I century B.C. Provide a deeper understanding of the history of Ancient Rome,
the phases of the Monarchy, the Republic and Empire (VIII centuries B.C. to the V A.D. C.), mastery of the main
themes of political, social, economic and cultural history. Promote recognition by students of the main
protagonists of Greek and Roman history over the periods considered. Introduce students to the broad themes
of the history of Byzantium. Steer students to the understanding of the importance of classical and Byzantine
legacy for the configuration of modern Europe.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Panorama genérico da história da Grécia Antiga (II milénio a.C.-séc. I a.C.): o aparecimento dos Gregos e sua
expansão. O sistema da pólis: o ideal da autarcia. A unidade grega e os seus limites. Os reinos helenísticos.
2. A formação de Roma e a Monarquia romana.
3. A República romana: instituições, expansão interna e domínio do Mediterrâneo. A conquista do mundo
grego. Os conflitos em Roma, no último século da República. O triunfo de Augusto e do modelo imperial.
4. O tempo dourado do Alto Império Romano (sécs. I-III d.C.) e a fabulosa máquina militar romana.
5. A crise do séc. III e os tempos difíceis do Baixo Império. As invasões bárbaras e o fim do Império Romano do
Ocidente.
6.O legado de Roma e a sobrevivência de Bizâncio - o Império Romano do Oriente. A presença da cultura grega
em Bizâncio.
3.3.5. Syllabus:
1. General overview of the history of Ancient Greece (II millennium BC- 1 century BC): the appearance of the
Greeks and their expansion. The polis system: the ideal autarchy. Greek unity and its limits. The Hellenistic
kingdoms.
2. The founding of Rome and the Roman monarchy.
3. The Roman Republic: institutions, internal expansion and dominion of the Mediterranean. Conquest of the
Greek world. Conflicts in Rome during the last century of the Republic. The triumph of Augustus and the
imperial model.
4. The Golden Age of the High Roman Empire (1-III centuries A.D.) and the fabled roman military machine.
5. The crisis of the III century and the challenges of the Low Empire. The Barbarian Invasions and the end of the
Western Roman Empire.
6. The Legacy of Rome and the survival of Byzantium - the Eastern Roman Empire. Presence of Greek culture
in Byzantium.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Este programa, para além de possibilitar aos alunos uma visão panorâmica das principais etapas da história da
Grécia Antiga e de Bizâncio, elege os momentos mais importantes da história política, institucional, económica
e cultural da história da Roma Antiga, ao longo de um período de cerca de 13 séculos. O programa está muito
sistematizado, para facilitar uma visão diacrónica sem grandes ruturas, sendo o guião alicerçado na
componente política, que contudo promove regularmente as aberturas necessárias para os outros domínios do
conhecimento da história da Antiguidade Clássica. Os docentes tiveram em linha de conta que se trata de uma
cadeira semestral, onde é impossível o tratamento aprofundado da história grega e romana, simultaneamente.
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Neste sentido, tiveram de fazer opções; tratando-se de uma disciplina do 1.º Ciclo em História, privilegiou-se a
história romana, uma vez que foi sobre as ruínas do Império Romano que se construiu a Europa a partir do
séc.VI.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This program, in addition to giving students an overview of the main stages of the history of Ancient Greece
and Byzantium, selects the most important moments of political, institutional, economic and cultural history in
the history of Ancient Rome, over a period of about 13 centuries. The program is very organized to facilitate a
diachronic perspective without major disruptions, and based in the political component, which regularly
promotes the study of other fields of knowledge of the history of Classical Antiquity.. Professors have in mind
that it is a term course, where it is impossible to provide an in-depth treatment of Greek and Roman history
simultaneously. In this sense, they had to make choices; being a class in the 1st cycle in history, we focused
on Roman history since it was on the ruins of the Roman Empire that Europe was built starting in the VI
century.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com recurso regular à análise de textos de apoio documentais, intervenções
previamente preparadas pelos alunos, projeção de imagens e, se as condições da sala o permitirem,
visionamento de filmes. Visita de estudo.
Exame:100%
Mini testes: 60%
Trabalho de síntese: 20%
Outra: participação nas aulas: 20%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes items somam também
100%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical, with regular use of text analysis with documentary support, presentations previously
prepared by students, projected images, and if room conditions permit, watching films. Study visits.
Exam: 100%
Test: 60%
Synthesis work: 20%
Other: 20%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias privilegiam o trabalho com as fontes escritas, com mapas e com a iconografia mais relevante
(cerâmica, estatuária, monumentos, armamento, moedas, etc.), e valorizam o comentário audiovisual, que é
imprescindível no trabalho com as novas gerações de estudantes. A visita de estudo (p.ex. às ruínas romanas
de Conímbriga, ou ao criptopórtico romano do Museu Nacional de Machado de Castro) permitirá o contacto
direto com o passado de uma cidade romana da Lusitânia.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methodologies encourage working with written sources, maps and with more relevant iconography
(pottery, statuary, monuments, weapons, coins, etc..), and values audiovisual commentary, which is essential
to working with new generations of students. The study visit (eg the Roman Conímbriga, or Roman
cryptoportico the National Museum Machado de Castro) will allow direct contact with the history of a Roman
city of Lusitania.
3.3.9. Bibliografia principal:
* BETALLI, M. / D'AGATA, A. L. / MAGNETTO, A., Storia Greca. Roma, Carocci, 2013.
* BRANDÃO, J. L. / OLIVEIRA, F., História da Roma Antiga, Imprensa da Universidade de Coimbra (no prelo).
* BRINGMANN, K., Storia Romana. Bolonha, Il Mulino, 1998.
* CORNELL, T. J., The beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264
BC). Londres, Routledge, 1995.
* FERREIRA, J. R., A Grécia Antiga. Sociedade e Política. 2.ª ed., Lisboa, Edições 70, 2004.
* FERREIRA, J. R. / LEÃO, D., Dez Grandes Estadistas Atenieneses. Lisboa, Edições 70, 2010.
* GOLDSWORTHY, A., César. A vida de um colosso. Lisboa, Esfera dos Livros, 2008.
* MONTEIRO, J. G., Grandes conflitos da História da Europa. Imprensa da Unversidade de Coimbra, 2009.
* RAVEGNANI, G., Introduzione alla storia bizantina. Bolonha, Il Mulino, 2006.
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Mapa IV - História da Cidade de Coimbra/History of Coimbra City
3.3.1. Unidade curricular:
História da Cidade de Coimbra/History of Coimbra City
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Leontina Domingos Ventura – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Cascão e Ana Isabel Ribeiro - 65h cada, de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each,
according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or 3 instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A partir de uma visão estruturante e de longa duração (dos séculos medievais à contemporaneidade),
pretende-se assinalar as continuidades, as evoluções e as mudanças historicamente operadas nos
“territórios” e nas “matrizes” de Coimbra. Complementarmente, sublinhar a importância da história local e
regional. Os alunos adquirem a capacidade de progredir em novas áreas: a importância e as especificidades da
história local e regional; as potencialidades e a indispensabilidade dos estudos “monográficos”; a salvaguarda
de identidades e patrimónios; a volatização de fontes e arquivos históricos.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will gain a structural long-term vision (from medieval times to present day), it is intended to point out
the continuities, developments and changes historically ocurring in the "territories" and the "neighborhoods"
of Coimbra. Additionally, they will learn the importance of local and regional history. Students will acquire the
ability to progress into new areas: the importance and specificities of local and regional history; the potential
and the indispensability of "monographic" studies; safeguarding identity and heritage; volatilization of
historical sources and archives.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
I. Coimbra em Tempos Medievos
1. Da cidade romana à cidade muçulmana
2. O protagonismo moçárabe
3. A cidade cristã: topografia, sociedade e organização social do espaço
4. A conformação da identidade: de cidade de fronteira a capital do reino
5. A vida urbana: espaços de sociabilidade
6. O legado medieval na Coimbra do presente
II. Coimbra na Época Moderna
1. A transferência da universidade e as mudanças que se operam na fisionomia da cidade
2. O quadro económico e social (sécs.XVI-XVIII)
3. Os poderes da cidade e seus espaços de expressão
4. Coimbra como lugar central na formação das elites locais e nacionais
III. Coimbra nos Séculos XIX e XX
1. Homens e espaços
2. Rumos do poder autárquico
3. Quadro económico e social
4. Formas e locais de sociabilidade
5. Coimbra perante os novos desafios.
3.3.5. Syllabus:
I. Coimbra in Medieval times
1. From the Roman city to the Muslim city
2. The Mozarabic role
3. The Christian city: topography, society and social organization of space
4. The conformation of identity: from frontier town to capital of the kingdom
5. Urban life: social spaces
6. The medieval legacy in present day Coimbra
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II. Coimbra in the Modern Era
1. The transfer of the university and the changes occurring across the face of the city
2. The economic and social framework (XVI-XVIII centuries)
3. The powers of the city and its expressive spaces
4. Coimbra as a central place in the formation of local and national elites
III. Coimbra in the XIX e XX centuries
1. People and spaces
2. Direction of local government
3. The economic and social framework
4. Ways and places for socializing
5. Coimbra in the face of new challenges.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos permitem relevar e compreender os momentos-chave da história da cidade de
Coimbra: da cidade moçárabe à "cidade cabeça de reino", aberta ao diálogo e à convivência intercultural,
enformadores do percurso da identificação nacional; a moderna cidade universitária, sob grandes
transformações urbanísticas, entre a implantação definitiva da Universidade e a reforma pombalina; a cidade
detentora do monopólio do ensino universitário (até 1911); a cidade, em situação de perda inexorável de
influência, magramente compensada, a partir da década de 1920, pelo crescimento económico (indústria,
comércio e serviços).
A variedade de áreas temáticas, ainda que sujeitas à síntese a que o tempo obriga, possibilita a concretização
dos objetivos definidos e contribui para a promoção das competências a adquirir pelos estudantes,
nomeadamente a promoção do estudo da chamada "história nacional localizada".
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The class provides a way for students to see and understand the key moments in the history of the city of
Coimbra: the Mozarabic city to "head of the kingdom," to be open to dialogue and intercultural coexistence,
underpinning the course of national identification; the modern university town and the large urban
transformations between the definitive establishment of the University and the Pombal reform; the
monopolistic city of university education (until 1911); the city, in a state of inexorable loss of influence,
meagrely compensated, from the 1920s, economic growth (industry, trade and services).
The variety of subject areas, which are subject to summarizing if time requires, enables the achievement of
defined objectives and contribute to the promotion of skills to be acquired by students, including promoting
the study of the "localized national history."
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina funcionará em regime teórico-prático: apresentação e exposição dos conteúdos programáticos,
sustentada sempre que possível na leitura e análise de documentos, tendente a promover a participação e
reflexão crítica dos alunos. Para além da avaliação periódica ou final (testes escritos no final das aulas de cada
docente e/ou exame final), incentivar-se-á e premiar-se-á a elaboração de pequenos trabalhos de
investigação/síntese. Serão convidados especialistas de História da Cidade de Coimbra a dar conferências em
aula ou procurar-se-á promover Encontros/Debates sobre a temática.
Exame: 100%
Mini testes: 80%
Outra: 20%
20%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The class is of a theoretical-practical nature: presentations and lectures supported wherever possible by
reading and analyzing documents, designed to promote participation and critical thinking by students. Apart
from periodic or final evaluation (written tests at the end of the class of each professor and/or final exam),
students will be encouraged and rewarded for short research/summary projects. Experts from the City of
Coimbra Historian's office will be invited to give lectures in class or schedule Meetings/Discussions on the
subject.
Exam: 100%
Test: 80%
Other: 20%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino e de avaliação adoptadas promovem o conhecimento dos conteúdos
programáticos da disciplina de História da Cidade de Coimbra, permitem contextualizar e distinguir os
diferentes tempos, relevando em cada um as sucessivas marcas identitárias. Tendo em conta as opções
previamente definidas, pode afirmar-se que as estratégias de ensino-aprendizagem são coerentes com os
objectivos e competências acima formulados, pois deixam ampla margem de iniciativa aos estudantes para,
sob acompanhamento dos docentes, seguirem e aprofundarem as suas naturais inclinações científicas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching and assesment methodologies adopted promote an understanding of the History of the City of
Coimbra class material, help students contextualize and distinguish different times periods, revealing in each,
its successive identity marks. Given the predefined options, it can be said that the teaching-learning strategies
are consistent with the objectives and competencies formulated above, they leave ample scope for initiative by
students, with the assistance of professors, to follow and further develop their natural scientific inclinations.
3.3.9. Bibliografia principal:
ALARCÃO, J. (1999). A evolução urbanística de Coimbra: das origens a 1940, Cadernos de Geografia, Nº
especial
ALARCÃO, (2008).Coimbra: A Montagem do Cenário Urbano. Coimbra: Imprensa da Universidade
COELHO, M. H.(2013). O Município de Coimbra: Monumentos Fundacionais. Coimbra
História da Universidade em Portugal (1997), v. I, ts. I e II, Lisboa-Coimbra
OLIVEIRA, A. de (1972). A vida económica e social de Coimbra de 1537 a 1640, Coimbra
ROQUE, J. L.(1990). Coimbra de meados do séc. XIX a inícios do séc. XX: imagens de sociabilidade urbana.
Revista de História das Ideias, 12, p. 301-337
ROSSA, W. (2001). Divercidade. Urbanografia do espaço de Coimbra até ao estabelecimento definitiva da
Universidade, Universidade de Coimbra
SOARES, S. C. (2002). O município de Coimbra da Restauração ao Pombalismo, Coimbra
VENTURA, L. e COELHO, M. H.(2001). "Coimbra medieval: uma cidade em formação” e “Coimbra medieval:
uma cidade em maturação”. Lisboa, Instituto Português de Museus

Mapa IV - História da Época Contemporânea/History of the Contemporary Age
3.3.1. Unidade curricular:
História da Época Contemporânea/History of the Contemporary Age
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui de Ascensão Ferreira Cascão – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Vítor Neto, Ana Leonor Pereira, Rui Bebiano, Rui Martins e João Paulo Avelãs Nunes - 65h cada, de acordo com
a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an
yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3%. | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo central da unidade curricular consiste em fornecer aos estudantes informação histórica relativa ao
período que vai dos finais do séculos XVIII até aos meados do século XX. A perspetiva adotada pretende ser
abrangente e diversificada, percorrendo as diferentes áreas temáticas (política, militar, económica, social,
cultural e mental), de modo a permitir uma análise integrada da evolução das sociedades contemporâneas.
Também se procurará ultrapassar a tradicional visão eurocêntrica, conferindo maior atenção aos espaços
situados fora do Velho Continente.
Competências a desenvolver pelos estudantes: a) identificação das grandes questões da época
contemporânea; b) compreensão dos fundamentos do mundo atual; c) reconhecimento das diferenças entre
regimes políticos, sistemas culturais e civilizações; d) perceção das dinâmicas e das inércias do processo
histórico.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The central aim of the class is to provide students with historical information relating to the period from the late
eighteenth century until the mid-twentieth century. The perspective adopted is intended to be inclusive and
diverse, covering various thematic areas (political, military, economic, social, cultural and mental), to enable an
integrated analysis of the evolution of contemporary societies. We will also seek to overcome the traditional
Eurocentric view, giving greater attention to places outside the Old Continent.
Skills to be developed by students: a) identifying the major issues of our times; b) understanding the
fundamentals of today's world; c) recognition of the differences between political systems, cultural systems
and civilizations; d) perception of the dynamics and inertia of the historical process.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
As revoluções liberais na Europa e na América.
A emergência dos nacionalismos.
As grandes transformações económicas.
Inovação científica e tecnológica.
Ideologias, utopias e opiniões.
Estruturas e mudanças sociais.
Movimentos sociais contemporâneos.
Colonialismo e imperialismo.
Religião e sociedade.
Correntes e práticas culturais.
Os grandes conflitos bélicos do século XX.
Génese e implantação dos regimes totalitários.
Os tempos da Guerra Fria.
O processo de descolonização.
Destinos do Terceiro Mundo.
3.3.5. Syllabus:
The liberal revolutions in Europe and America.
The emergence of nationalism.
The major economic transformations.
Scientific and technological innovation.
Ideologies, utopias and opinions.
Structures and social changes.
Contemporary social movements.
Colonialism and imperialism.
Religion and society.
Trends and cultural practices.
The major wars and conflicts of the 2oth century.
Genesis and implantation of totalitarian regimes.
The Cold War.
The process of decolonisation.
Third World Destinations.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos propostos para a unidade curricular, pela sua grande diversidade e notória
complementaridade, articulam-se bem com os objetivos de aprendizagem acima definidos e com as
competências específicas a desenvolver, pois permitem o contacto dos estudantes com um conjunto de temas
e problemáticas que são relevantes para uma correcta interpretação das grandes questões e desafios (globais
e setoriais) da actualidade. Além disso, a maneira como foram concebidos (e como deverão ser abordados) os
conteúdos programáticos possibilita o desenvolvimento da cosnciência cívica.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus for the proposed course, by its great diversity and notorius complementarity, will link well with
the learning objectives set out above and with the specific skills to be developed as they allow student contact
with a set of themes and issues that are relevant for a correct interpretation of the major issues and (global and
sectoral) challenges. Moreover, the way they are designed (and how they should be addressed) the materials
enable the development of civic consciousness.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funcionará em regime teórico-prático. Nesse sentido, recorrer-se-á às estratégias
didáticas mais adequadas e a metodologias de ensino ativas e inovadoras. Pretende-se incentivar a
participação assídua, coerente e crítica dos estudantes, de modo a fazê-los intervir na construção das sessões
de trabalho e na produção de uma boa parte do seu próprio saber. Para o efeito, deverão preparar e apresentar
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temas previamente combinados com o docente, elaborar relatórios, redigir pequenos trabalhos de
investigação, organizar e participar em debates e colóquios escolares.
Exame: 100%
Mini testes: 60%
Trabalho de síntese: 30%
Outra: 10%
10%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The class is in a theoretical-practical format. Accordingly, the most appropriate teaching strategies and
methodologies will be used for active and innovative teaching. A diligent, consistent and critical participation
of students will be encouraged in order to make them actively participate in the construction of workshops and
the production of a good part of their own learning. To this end, they should prepare and submit topics
prearranged with the teacher, reporting, writing small research papers, organize and participate in discussions
and educational seminars.
Exam: 100%
Test: 60%
Synthesis work: 30%
Other: 10%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os métodos de ensino e os recursos didáticos escolhidos para a leccionação da unidade curricular permitem
atingir plenamente os objetivos expostos e melhorar as competências a adquirir. De facto, os estudantes
poderão explorar e expressar, de forma adequada e profícua, as suas preferências científicas, uma vez que têm
ao seu dispor uma vasta gama de áreas temáticas. Dado que se privilegiam as vertentes interpretativa e
comparativa, os estudantes não só reforçarão a quantidade dos seus conhecimentos, mas também (e
especialmente) a qualidade dos mesmos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methods and teaching resources chosen for this class will fully accomplish the stated objectives
and improve the skills to be acquired. In fact, students can explore and express in an appropriate and fruitful
way, their learning preferences, since they have at their disposal a wide range of subject areas. Given that this
class emphasizes the interpretative and comparative aspects of the material, students not only enhance the
amount of their knowledge, but also (and especially) the quality.
3.3.9. Bibliografia principal:
BAIROCH, Paul, Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVI.e siècle à nos jours,
Paris, 1997.
FERRO, Marc, História das colnizações - das conquistas às independências. Lisboa, 1996.
GILBERT, Martin, História do século XX, Lisboa, 2010.
HEFFER, Jean e SERMAN, William, O século XIX. 1815-1914, Lisboa, 1999.
HOBSBAWM, Eric, A era das revoluções. 1789-1848. Das revoluções aos imperialismos, Lisboa, 2001.
HOBSBAWM, Eric, A era dos extremos. História breve do século XX. 1914-1991, Lisboa, 2008.
JUDT, Tony e SNYDER, Timothy, Pensar o século XX, Lisboa, 2012.
MANN, Michael, Fascistas, Lisboa, Edições 70, 2011.
RÉMOND, René, Introdução à história do nosso tempo. Do Antigo Regime aos nossos dias, Lisboa, 2003.
RIOUX, Jean-Pierre e SIRINELLI, Jean-Pierre (Direcção de), Para uma história cultural, Lisboa, 1998.

Mapa IV - História da Época Moderna/History of the Early Modern Age
3.3.1. Unidade curricular:
História da Época Moderna/History of the Early Modern Age
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria Henriques Ferreira da Mota Mónica de Oliveira – 65h
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3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Antónia Lopes e Ana Isabel Sampaio Ribeiro - 65h cada, de acordo com a distribuição de serviço docente
anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular pode ser lecionada por um, dois ou três docentes e poderá vir a ter mais do que uma
turma. A carga letiva variará entre 50% e 100% | This course may be taught by one, two or three instructors,
and may have more than one section. The teaching load for each instructor may vary between 50 and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo deste curso é fornecer aos alunos os quadros gerais da Idade Moderna europeia, devendo estes
saber identificar os principais processos políticos, económicos, sociais e culturais que nela se desenvolveram
e, deste modo, adquirirem uma melhor compreensão crítica das grandes questões do presente e suas raízes
históricas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The goal of this course is to provide students with the general outlines of the early modern age in Europe. They
should be able to identify the major political, economic, social and cultural processes of this period, and thus
acquire a critical understanding of the major issues of our times and their historical roots.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Para uma caracterização global da Época Moderna, esta unidade curricular compreende o estudo da História
Económica, Social, Cultural e Política da Europa nos séculos XVI, XVII e XVIII
3.3.5. Syllabus:
This course provides an overview of the early modern age that includes the study of European economic,
social, cultural and political history in the 16th, 17th and 18th centuries.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A perceção dos principais recursos de informação, fontes e bibliografia de natureza diversa, e a exploração
sistemática das obras consideradas fundamentais para esta unidade curricular sustentam uma compreensão
rigorosa e atualizada das características estruturais e das alterações conjunturais da História da Europa na
Época Moderna, permitindo aos alunos o contacto com problemas passados mas igualmente a capacidade de
os pensar e articular com problemas relevantes da atualidade.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
By acquainting students with the most important information resources available and different types of
sources and bibliography, and systematically exploring works considered essential, this course provides a
rigorous and updated view of the structural features and conjunctural changes in the history of Europe in the
early modern period. Students will thus not only become familiar with the problems of the past, but will also be
able to interconnect them with relevant issues of the present
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposições da docente, apresentação de trabalhos dos alunos, debates e
comentários.
Exame. 100%
Mini Testes: 60%
Trabalho de síntese: 30%
Outra: Participação nas aulas 10%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100% .
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical classes, combining lectures by the teacher with paper presentations by the students and
discussion.
Exam: 100%
Test: 60%
Synthesis work: 30%
Other:In-class participation: 10%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular:
O apelo à participação e atividade constante dos alunos nas aulas, com base na análise de bibliografia
selecionada, promove a autonomia e o espírito crítico.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The methods used encourage the students’ active participation and work in class, based on the analysis of
selected bibliography, and thus promote autonomy and critical thinking.
3.3.9. Bibliografia principal:
Floristán, A. (coord.) (2005). Historia Moderna Universal. 3ª ed. Barcelona: Ariel.
Livet, G. e Mousnier, R. (Dir.) (s. d.). História Geral da Europa. Vol. 2. Lisboa: Publicações Europa-América.
Ago, R. e Vidotto, V. (2004). Storia Moderna. Roma-Bari: Editori Laterza.
Burke, P. (coord.) (2000). História da Humanidade. Vol. V. Lisboa: Verbo.
(Só se indicam obras de carácter geral. Bibliografia específica para cada tema será indicada ao longo do
semestre)
(Specific bibliography will be indicated throughout the semester)

Mapa IV - História da Idade Média/History of the Middle Ages
3.3.1. Unidade curricular:
História da Idade Média/History of the Middle Ages
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Teresa Nobre Veloso – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Filipe Gouveia Monteiro e Maria do Rosário Morujão - 65h cada, de acordo com a distribuição de serviço
docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%; se forem dois, a cada um cumprirá
50%; se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Perceber a transição do mundo antigo para o mundo feudal e entender as dinâmicas inerentes ao crescimento
urbano, ao aparecimento da burguesia e à organização dos quadros laborais na cidade.
Refletir sobre a transformação das mentalidades, o declínio do mundo feudal e o advento das monarquias
centralizadas.
No final os alunos devem ser capazes de apreender o modo como ao longo da Idade Média a economia, a
sociedade, a política e as mentalidades evoluiram dando origem à Europa da Época Moderna
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand the transition from the ancient world to the feudal world and the process of urban growth, the
emergence of the middle classes and the organization of work in cities.
To reflect on the changing worldviews, the decline of the feudal world and the emergence of centralized
monarchies.
Overall, students should be able to understand how the changes that occurred in the European economy,
society, politics and ideas during the Middle Ages led to the Early Modern Age.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução geral: Do fim do mundo antigo ao advento da Idade Média
1. Ocidente bárbaro ao advento do império carolíngio
1.2 A Igreja católica como força reorganizadora
1.3 A sociedade feudal
2. A expansão europeia (sécs XI-XIII)
2.1 As cruzadas para Ocidente e Oriente
2.2 O renascimento urbano e os primeiros mercadores
2.3 Quadros da organização laboral nas cidades e do grande comércio itinerante
2.4 Agitações sociais e as primeiras crises
3 Do fim da Idade Média ao advento dos tempos Modernos
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3.1 A crise do século XIV
3.2 A transformação das mentalidades
3.3 A queda de unidade da Igreja católica
3.3.5. Syllabus:
General introduction: From the end of the ancient world to the beginning of the Middle Ages
1. The barbarian West and the beginning of the Carolingian Empire
1.2. The Catholic Church as a rallying force
1.3. Feudal society
2. European expansion (11th-13th centuries)
2.1. The crusades to the East and West
2.2. The urban renaissance and the early merchants
2.3. Outlines of labor organization in cities and itinerant trade
2.4. Social unrest and the first crises
3. From the end of the Middle Ages to the early modern period
3.1. The crisis of the 14th century
3.2. Changing worldviews
3.3. The split within the Catholic Church
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A perceção dos principais recursos de informação, fontes e bibliografia de natureza diversa, e a exploração
sistemática das obras consideradas fundamentais para esta unidade curricular sustentam uma compreensão
rigorosa e atualizada das características estruturais e das alterações conjunturais da História da Europa na
Idade Média, permitindo aos alunos o contacto com problemas passados mas igualmente a capacidade de os
pensar e articular com problemas relevantes da atualidade.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
By acquainting students with the most important information resources available and different types of
sources and bibliography, and systematically exploring works considered essential, this course provides a
rigorous and updated view of the structural features and conjunctural changes in the history of Europe during
the medieval period. Students will thus not only become familiar with the problems of the past, but will also be
able to interconnect them with relevant issues of the present.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposições da/o docente, participação ativa dos/as alunos/as nas discussões,
análise de textos e comentário de documentos em aula.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 20%
Trabalho de síntese: 30%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical classes, combining lectures by the teacher with students’ participation in the analysis and
discussion of texts and documents.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 20%
Synthesis work: 30%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Será apresentado e distribuído aos alunos, além da bibliografia relativa a cada um dos temas lecionados, um
conjunto documental que lhes permita a análise e reflexão sobre as questões em estudo, promovendo a sua
autonomia de pensamento e espírito crítico.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In addition to bibliography on each of the topics taught, students will be provided with documental sources
which they will explore and analyze, thus promotig their autonomy and critical thinking.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Brown, P. (1999). A ascensão do Cristianismo no Ocidente. Trad. port. Lisboa: Presença.
Duby, G. (1980). Guerreiros e camponeses. Os primórdios do crescimento europeu séc. VII-XII. Lisboa:
Estampa.
García Fitz, F. (2003). La Edad Media: Guerra e ideologia. Justificaciones religiosas y jurídicas. Madrid: Sílex.
Le Goff, J. (1994). A Civilização do Ocidente Medieval. (2 vols.) Trad. port. Lisboa: Estampa.
Le Goff, J. et al. (1995). El hombre medieval. Madrid: Alianza Editorial.
Madden, T. (2005). Cruzadas. La verdadeira historia. Buenos Aires: Lumen.
Monteiro, J.G. (2006). Lições de História da Idade Média (sécs. XI-XV). Coimbra: Faculdade de Letras.
Novoa Portela, F. & Ruiz De Toledo, F.J.V. (2012). España Medieval. El origen de las ciudades. Madrid:
Lunwerg.
Riley-Smith, J. (1996). Atlas des Croisades. Paris: Éditions Autrement.
Vauchez, A. (1995). A espiritualidade da Idade Média Ocidental séc. VIII-XIII. Lisboa: Estampa.

Mapa IV - História da Península Ibérica(séculos V a XI)/ Hist.of the Iberian Peninsula (5th to 11th Centuries)
3.3.1. Unidade curricular:
História da Península Ibérica(séculos V a XI)/ Hist.of the Iberian Peninsula (5th to 11th Centuries)
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Resende de Oliveira – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Teresa Veloso, Leontina Ventura e Maria Rosário Morujão - 65h cada, de acordo com a distribuição de
serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade poderá ser lecionada por 1 a 3 docentes (em módulos), cabendo-lhes a carga letiva de de 33,3% a
100% | This course may be taught by one to 3 instructors. The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se fornecer um balanço sintético da história da Península no período da
Alta Idade Média, concretizando a sua especificidade civilizacional no Ocidente Europeu e analisando também
o percurso de Portugal, enquanto parte integrante do Reino de Leão, num momento em que não tinha ainda
emergido como realidade política autónoma, idêntica à de outros reinos peninsulares.
Com a frequência desta unidade o aluno deverá:
—ter uma perceção clara dos principais povos sediados na Península e seu contributo para a sua história
—conhecer o desenvolvimento dos reinos cristãos do norte peninsular e, sobretudo, a evolução do reino
astur-leonês
—perceber e enquadrar devidamente a emergência de Portucale e sua evolução até ao aparecimento de um
novo reino
—avaliar as alterações verificadas na Península com a sua abertura à Europa nos finais do século XI
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will learn a synthetic balance of the history of the Peninsula during Early and High Middle Ages,
embodying its civilizational specificity in Western Europe and also analyzing the path of Portugal, as part of the
Kingdom of Leon, at a time when it had not yet emerged as a separate political reality, similar to the other
peninsular kingdoms.
Attendence in this class will give the student:
- a clear perception of the main peoples of the Peninsula and their contribution to its history.
- Understand the development of the Christian kingdoms of the northern peninsula and especially the evolution
of the Astur-Leonese kingdom [Kingdom of Asturias-Léon];
- Understand and properly frame the emergence of Portucale and its evolution up to the emergence of a new
kingdom;
- Assess the changes in the Peninsula with its opening up to Europe in the late eleventh century.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
I. Uma encruzilhada de povos e civilizações
1.A presença germânica
2.O domínio árabe
II.A emergência dos reinos cristãos
1. As primeiras formações políticas no norte da Península
2. O reino de Leão
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2.1. As origens da reconquista e a expansão até ao Douro
2.2. A dinastia navarra: de Fernando Magno ao império leonês
III. Nas origens de Portugal
1. De Portucale ao território portucalense
2. A integração no Reino da Galiza
3. O Condado Portucalense
IV. A abertura à Europa
1. A uniformização eclesiástica
2. A nobreza de além-Pirenéus na reconquista
3.3.5. Syllabus:
I. A crossroads of peoples and civilizations
1. The German presence
2. The Arab domain
II. The emergence of the Christian kingdoms
1. The first political parties in the Northern Peninsula
2. The kingdom of Leon
2.1. The origins of the reconquest and the expansion to the Douro
2.2. The Navarre dynasty: from Fernando Magno to the Leonese Empire
III. The origins of Portugal
1. From Portucale to the Portucalense territory
2. Integration into the Kingdom of Galicia
3. The Portucalense county
IV. The opening to Europe
1. The ecclesiastical standardization
2. The nNobility beyond the Pyrenees in the reconquest
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos da Unidade, pelos diferentes temas a abordar, procuram responder a par e passo aos objetivos
propostos para a mesma
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The class material and the various topics addressed, seek to support the proposed objectives.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Recurso a aulas teórico-práticas, conciliando balanços de síntese sobre o período e alguns temas
programados com a sua concretização prática com documentos, cartografia, etc.
Exame: 100%
Mini testes: 75%
Trabalho laboratorial ou de campo : 25%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Use of theoretical and practical lessons, reconciling summaries of the period and some proposed themes with
their practical implementation with documents, maps, etc..
Exam: 100%
Test: 75%
Fieldwork or laboratory work: 25%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A conciliação da síntese com a apresentação e discussão de elementos provenientes do próprio período em
análise cumprirá, assim o pensamos, o desígnio do conhecimento histórico do período e dos temas do
programa proposto, ao mesmo tempo que poderá incentivar um aprofundamento futuro do período em análise
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ou tão só de alguns dos seus temas, dada a diversidade de situações que serão abordadas ao longo do
período de cerca de seis séculos em estudo.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The reconciliation of the synthesis with the presentation and discussion of elements from the period under
consideration will provide, so we think, a design of the historical knowledge of the period and of the proposed
themes, while potentially motivating students to deepen their understanding of the period in question or at
least some of its themes, given the diversity of situations that will be addressed over the period of about six
centuries under study.
3.3.9. Bibliografia principal:
—ISLA FREZ, Amancio, La Alta Idade Média. Siglos VIII-XI, Madrid, Editorial Síntesis, 2002
—LADERO QUESADA, Miguel Ángel, La formación medieval de España. Territorios. Regiones. Reinos.Madrid:
Alianza Editorial, 2006
—OLIVEIRA, António Resende, “Do Reino da Galiza ao Reino de Portugal (1065-1143)”, Revista de História das
Ideias, 28 (2007), 17-37
— REILLY, Bernard, Cristãos e muçulmanos. A luta pela Península Ibérica. Lisboa:Teorema, 1992
—RUCQUOI, Adeline, História Medieval da Península Ibérica, Lisboa: Estampa, 1995
—SERRÃO, J. e MARQUES, A. H. (dir.), Nova História de Portugal, vol. II. Portugal das Invasões Germânicas à
Reconquista, Lisboa, 1993
—LÓPEZ QUIROGA, Jorge, El Final de la Antigüedad en la Gallaecia. La transformación de las estructuras de
poblamiento entre Miño y Duero (siglos V al X), Coruña, 2004

Mapa IV - História da Universidade em Portugal/History of the University in Portugal
3.3.1. Unidade curricular:
História da Universidade em Portugal/History of the University in Portugal
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Teresa Nobre Veloso – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alegria Fernandes Marques, Ana Cristina Araújo, António Resende de Oliveira, Isabel Mota, Rui Cascão 65h cada, de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to
the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%; se forem dois, a cada um cumprirá
50%; se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudar a origem e o desenvolvimento dos estudos universitários em Portugal desde a fundação até à
atualidade, dando particular relevo às vivências quotidianas e à sociabilidade estudantil;
Refletir acerca das consequências da diáspora dos graduados por todo o império português;
Perspetivar de uma forma abrangente o protagonismo decisivo da universidade na formação das elites
portuguesas e no contributo que essa formação deu à sociedade do nosso País
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will
– learn about the origins and development of higher education in Portugal since the foundation of the Studium
Generale until the present, focusing on students’ daily experiences and sociability;
– understand the impact of the diaspora of college graduates throughout the Portuguese empire;
– Have an overall view of the decisive role played by the university in the formation of Portuguese elites and
how this influenced Portuguese society
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. O Estudo Geral medieval
1.1. Os diplomas fundacionais
1.2. A Universidade uma instituição privilegiada
1.3. A formação universitária
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1.4. O quotidiano dos estudantes
2. A Universidade e o Humanismo
2.1. O Colégio das Artes
2.2. O crescendo de formação universitária
2.3. As carreiras
2.4. A diáspora dos licenciados por todo o Império português
3. A Reforma Pombalina
4. A Universidade na Época Contemporânea
4.1. O Brasil no horizonte: viagem filosófica e independência
4.2. Sociabilidades estudantis
4.3. As finanças da Universidade
4.4. A Universidade e a Cidade
3.3.5. Syllabus:
1. The medieval Studium Generale
1.1. Foundational charters
1.2. The University: a privileged institution
1.3. University education
1.4. Students’ daily life
2. The University and Humanism
2.1. The College of Arts
2.2. The structure of university degrees
2.3. Careers
2.4. The diaspora of college graduates throughout the Portuguese Empire
3. The Pombaline Reform
4. The University in the modern period
4.1. Brazil on the horizon: philosophical voyage and independence
4.2. Student sociabilities
4.3. University finances
4.4. The University and the City
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A perceção dos principais recursos de informação, fontes e bibliografia de natureza diversa, e a exploração
sistemática das obras consideradas fundamentais para esta unidade curricular sustentam uma compreensão
rigorosa e atualizada das características estruturais e das alterações conjunturais da História da Universidade
em Portugal, permitindo aos alunos o contacto com problemas passados mas igualmente a capacidade de os
pensar e articular com problemas relevantes da atualidade.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
By acquainting students with the most important information resources available and different types of
sources and bibliography, and systematically exploring works considered essential, this course provides a
rigorous and updated view of the structural features and conjunctural changes in the history of the university
in Portugal. Students will thus not only become familiar with the problems of the past, but will also be able to
interconnect them with relevant issues of the present.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposições da/o docente, participação ativa dos/as alunos/as nas discussões,
análise de textos e comentário de documentos em aula.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 20%
Trabalho de síntese: 30%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100% .
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical classes, combining lectures by the teacher with students’ participation in the analysis and
discussion of texts and documents.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 20%
Synthesis work: 30%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
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which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Será apresentado e distribuído aos alunos, além da bibliografia relativa a cada um dos temas lecionados, um
conjunto documental que lhes permita a análise e reflexão sobre as questões em estudo, promovendo a sua
autonomia de pensamento e espírito crítico.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In addition to bibliography on each of the topics taught, students will be provided with documental sources
which they will explore and analyze, thus promotig their autonomy and critical thinking.
3.3.9. Bibliografia principal:
ALBUQUERQUE, Luís de, “Universidade”, Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, Lisboa, v. 4,
1971, p. 228-233.
ARAÚJO, Ana Cristina (coord.), O Marquês de Pombal e a Universidade, 2ª ed., Coimbra, 2014.
BRANDÃO, Mário; Almeida, M. Lopes de, A Universidade de Coimbra: esboço da sua história, Coimbra, 1937.
FONSECA, Fernando Taveira da, A Universidade de Coimbra (1700-1771). Estudo Social e Económico,
Coimbra, 1995.
Universidade(s): história, memória, perspectivas, Actas do Congresso História da Universidade. 1990, Coimbra,
1991.
VELOSO, Maria Teresa Nobre, “Financiamento do Estudo Geral: da gratuitidade ao pagamento obrigatório de
propinas. Algumas reflexões”, Revista do CHSC, 6, 2006, p. 91-104.
Uma História da Universidade na Europa, vol. I. As universidades na Idade Média. Coordenadora da edição
Hilde de Ridder-Symoens. Lisboa, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas/Imprensa NacionalCasa da Moeda, 1992.

Mapa IV - História da Vida Privada/History of Private Life
3.3.1. Unidade curricular:
História da Vida Privada/History of Private Life
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Irene Maria de Montezuma de Carvalho Mendes Vaquinhas – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena da Cruz Coelho, Maria José Azevedo Santos, Maria Alegria Marques, Rui Cascão, Leontina
Ventura, Maria Antónia Lopes, Joaquim Ramos de Carvalho, Isabel Mota, Ana Isabel Sampaio Ribeiro - 65h
cada, de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the
academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se assegurar ao estudante conhecimento da evolução da história da vida privada desde a Idade
Média à Contemporaneidade, do Ocidente europeu, em geral, e do português, em particular. Em simultâneo,
visa-se captar os seus fundamentos em estreita ligação com as estruturas económicas, sociais, políticas,
culturais e religiosas que os moldaram, de modo a se definir, na longa duração, as grandes linhas de força da
história da vida privada, sobretudo nas esferas espacial, familiar e individual.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will gain a knowledge of the evolution of the history of private life from the Middle Ages to
contemporary times, the European West in general and Portuguese in particular. At the same time, they will
understand its foundations in close connection with economic, social, political, cultural and religious
structures that have shaped them so as to define, in the long term, the major thrust of the history of private life
especially on place, family and individual levels.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.O conceito de vida privada e a problematização das suas fronteiras. Privacidade e quotidiano. A questão das
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fontes históricas.
2.Modelos normativos e instrumentos de controlo.
3.Lugares da vida privada: casa, corte e espaços de reclusão
4.A família. Estruturas de parentesco e casamento. Marido, mulheres e filhos. Rituais de passagem
5.O indivíduo. Corpo, alimentação, higiene, sexualidade e cultura da aparência.
6.Territórios do íntimo: fé, devoções, medos e sentimentos
3.3.5. Syllabus:
1. The concept of private life and the issue of its boundaries. Privacy and daily life. The issue of historical
sources.
2. Standard models and instruments of control.
3. Places of private life: house, court, retreats
4. The family. Familial and marriage structures. Husband, wife and children. Rites of passage
5. The individual. Body, nutrition, hygiene, sexuality and the culture of appearance.
6. The inner self: faith, devotion, fears and feelings
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos permitem: caracterizar as grandes linhas gerais de evolução da vida privada;
adquirir informação empírica e problematizar o acontecimento histórico; compreender criticamente o presente
e saber distinguir entre fenómenos episódicos e tendências sustentadas no tempo; capacitar para o
entendimento da sociedade em que vivemos, interligando o passado e o presente e para a problemática da
reconfiguração dos espaços público e privado.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus supports: characterizing the broad lines of the evolution of private life; acquiring empirical
information and discussing the historical event; critically understanding the present and distinguishing
between episodic events and trends sustained over time; helping to understand the society we live in, linking
the past and the present and the issue of reconfiguration of public and private spaces.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina funcionará em regime teórico-prático: apresentação e exposição dos conteúdos programáticos,
com recurso à leitura, ao comentário de textos e a outros meios, de forma a promover a participação dos
alunos na discussão crítica das matérias. Apela-se à participação informal nas aulas. Se possível haverá
conferências e /ou debates.
Exame: 100%
Mini Testes: 75%
Outra: 25%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The class will be theoretical-practical in nature: presentation and lecture of the material with recourse to
reading the review of texts and other media in order to promote the participation of students in critical
discussions of topics. Informal patticipation in class is encouraged. If possible, there will be conferences
and'or debates.
Exam: 100%
Test: 75%
Other: 25%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino e de avaliação adoptadas promovem o conhecimento acerca do conteúdo
programático da disciplina de História da Vida Privada, permitindo contextualizar e distinguir os principais
acontecimentos, noções e conceitos num quadro bastante amplo, desde a Idade Média à época
contemporânea, sendo a apresentação dos conteúdos cronológica; ajudam a compreender o papel que os
testemunhos do passado têm na formação da memória identitária; promovem a reflexão crítica sobre a
problemática histórica e integram os conhecimentos adquiridos no quadro geral da aprendizagem.
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3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologies and assessment adopted encourage further knowledge about the material
presented in History of Private Life, which contextualizes and distinguishes the major events, ideas and
concepts in a very broad context, from the Middle Ages to the contemporary period, in a chronological fashion;
helps to understand the role that witnesses of the past of the formation of identity memory; promotes critical
reflection on historical problems and integrates the knowledge acquired in the general framework of learning.
3.3.9. Bibliografia principal:
ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (dir.), História da vida privada, direcção de Philippe Ariès e de Georges Duby,
vols. 2 a 5, Lisboa, C. L., 1990
CASTRO, Xavier, Historia da vida cotiá en Galicia. Séculos XIX e XX, Ed. Nigratea, Vigo, 2007
CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges (direction), Histoire du corps, vol. 1 et 2,
Paris, Seuil, 2005
FLANDRIN, Jean-Louis, Famílias: parentesco, casa e sexualidade na sociedade de Antigo Regime, Lisboa,
Rolim, 1992
GIDDENS, Anthony, Transformações da intimidade. Sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas,
Oeiras, Celta, 1996
LEBRUN, F., A vida conjugal no Antigo Regime, Lisboa, Rolim, 1992
MATTOSO, José (Direcção), História da Vida Privada em Portugal, vols. 1 a 4, Lisboa, C. L., 2011
NOVAIS, Fernando (Coord.), História da vida privada no Brasil, vols. 1 e 4, São Paulo, 2004
VIGARELLO, Georges, O limpo e o sujo. A higiene do corpo desde a Idade Média. História, Lisboa, Fragmentos,
Lda., 1988

Mapa IV - História das Mulheres/History of Women
3.3.1. Unidade curricular:
História das Mulheres/History of Women
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Antónia da Silva Figueiredo Lopes – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena da Cruz Coelho, Irene Vaquinhas, António Resende de Oliveira, Leontina Ventura - 65h cada, de
acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic
staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por dois, a cada um cumprirá uma carga letiva de 50%, se forem três docentes
caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught by one, two or three
instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary between 33.3% and
100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O/A estudante deverá:
– conhecer os quadros gerais da evolução cronológica dos discursos, representações e condições jurídicopolítica, familiar, socioeconómica, laboral, religiosa e cultural das mulheres do Ocidente europeu, da Idade
Média ao século XX;
– compreender a diversidade de quotidianos e comportamentos femininos e as suas divergências face às
normas coevas e mitos atuais;
– adquirir instrumentos de compreensão crítica das atuais questões de igualdade de género e suas raízes
históricas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students should:
- Understand the basic concepts of the chronological development of discourse, representations and legalpolitical conditions, family, socio-economic, technical, cultural and religious of women of the West European
Middle Ages to the tweentieth century;
- Understand the diversity of women's daily lives and behaviors and their differences compared to current
coeval standards and myths;
- Acquire skills for the critical understanding of current issues of gender equality and its historical roots.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Em cada uma das Épocas (Medieval, Moderna e Contemporânea) serão trabalhados os aspetos enunciados
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nos objetivos, na medida em que a investigação atual já o permita:
1. Discursos normativos e representações das mulheres
2. Situação jurídica e direitos políticos. As mulheres e o poder
3. As mulheres no quadro familiar e eclesiástico
4. Multiplicidades sociais e económicas. As mulheres e o trabalho
5. As mulheres e a cultura: personagens, criação e consumo

3.3.5. Syllabus:
In each of the Ages (Medieval, Modern and Contemporary) we will discuss aspects listed in the learning
objectives to the extent that current research permits:
1. Standards discussions and representations of women
2. Legal status and political rights. Women and power
3. Women in the family and in the church
4. Social and economic pluralities. Women and work
5. Women and culture: personages, creation and consumption
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos previstos, amplos sob o ponto de vista cronológico e temático, e as explicações fornecidas
pelas/o docentes, investigadores desta área científica em distintas cronologias e abordagens, permitem ao
corpo discente conhecer e compreender, de forma problematizante, como pensaram e viveram as mulheres e
os homens a sua vida de relação e os seus espaços e papéis específicos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The content provided, under the broad chronological and thematic point of view, and the explanations given by
professors, researchers in the this field in different timelines and approaches, allow the students to learn and
understand, from a problematizing perspective, how women and men thought and lived their lives and their
specific roles and spaces.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposições das/o docentes, recurso a fontes de tipologia diversa, apresentação de
trabalhos dos/as alunos, debates e comentários.
Exame: 100%
Mini testes: 75%
Outra: 25%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes items somam também
100%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical lectures by the professors, the use of diverse sources of typology, presentations by
students, discussions and comments.
Exam: 100%
Test: 75%
Other: 25%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As explicações fornecidas pelas/o docentes e o apelo à participação e atividade constante dos/as alunos/as
nas aulas, com base na análise de fontes e bibliografia selecionadas, permitem a aquisição de conhecimentos
relevantes e promovem a autonomia e o espírito crítico das alunas e alunos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The explanations provided by the professors and the call for participation and constant participation of the
students, based on the analysis of sources and selected bibliography, allow the acquisition of relevant
knowledge and promote autonomy and critical thinking by students.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Anderson B., Zinsser, J. (2000). Historia de las mujeres. Barcelona: Crítica
Coelho, M.H. (2011). D. Filipa de Lencastre. A Inglesa Rainha 1360-1415. Lisboa: QuidNovi-APH
Coelho, M.H. & Ventura, L. (1986). A mulher como um bem e os bens da mulher. In A mulher na sociedade
portuguesa I, Coimbra: FLUC
Duby, G., Perrot, M. dir. (1995). História das mulheres 2-5, Rev. Cient: M.H. Coelho, I. Vaquinhas, L. Ventura, G.
Mota, Porto: Afrontamento
Lopes, M.A. (1989). Mulheres, espaço e sociabilidade. A transformação dos papéis femininos em Portugal (séc.
XVIII). Lisboa: L. Horizonte
Nash, M. (2005), As mulheres no mundo. História, desafios e movimentos. Vila Nova de Gaia: Ausência
Oliveira, A. R. & Oliveira, A. R. (2010). A mulher. In J. Mattoso (dir) História da Vida Privada. Idade Média.
Lisboa: T&D
Vaquinhas, I. (2012). "Senhoras e mulheres" na sociedade portuguesa do século XIX. Lisboa: Colibri
Wiesner, M. (2008).Women and Gender in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press

Mapa IV - História das Religiões/History of Religions
3.3.1. Unidade curricular:
História das Religiões/History of Religions
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria do Rosário Barbosa Morujão – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Saul António Gomes - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according to classes
allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um ou dois docentes em simultâneo (módulos da mesma
turma). Sendo lecionada por dois, a cada um cumprirá uma carga letiva de 50%. | This course may be taught by
one or two instructors simultaneously (co-teaching). If it is taught by two, the teaching load for each instructor
will be 50%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Num tempo em que o ateísmo e o agnosticismo crescentes coexistem com fundamentalismos religiosos e em
que a iliteracia religiosa aumenta, é essencial uma disciplina que forneça conhecimentos básicos sobre as
grandes religiões históricas, com especial incidência no cristianismo, dado o seu papel fundamental na
história de Portugal e da Europa. Através desta uc, os alunos irão adquirir conceitos fundamentais sobre o
fenómeno religioso, saber situar no tempo e no espaço as origens das diversas religiões, conhecer as mais
importantes características de cada doutrina e compará-las criticamente, buscando as principais diferenças e
os pontos em comum, e serão capazes de compreender as bases religiosas da matriz cultural do Ocidente e de
a distinguir das de outras culturas. Assim ficarão dotados de instrumentos essenciais para a compreensão dos
diferentes processos históricos e de questões centrais da actualidade.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At a time when atheism and agnosticism coexisted with the growing religious fundamentalism and in which
religious illiteracy was increasing, a class that is provides basic knowledge about the great historic religions,
with particular emphasis on Christianity, given its key role in the history of Portugal and Europe. Through this
class, students will acquire fundamental concepts about the religious phenomenon, learn how to place the
origins of the various religions in time and space, know the most important features of each doctrine and
compare them critically, seeking the key differences and points in common, and be able to understand the
religious underpinnings of the cultural matrix of the West and distinguish it from other cultures. Students will
thus be provided with essential tools for understanding the different historical processes and key issues of the
day.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo do fenómeno religioso.
2. As mais antigas religiões: os politeísmos da Antiguidade.
3. As religiões do livro: judaísmo, cristianismo, islamismo.
4. As grandes religiões sapienciais: hinduísmo, budismo, taoismo, confucionismo, xintoísmo.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of the religious phenomenon.
2. The oldest religions: the polytheisms of Antiquity.
3. Book religions: Judaism, Christianity, Islam.
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4. The great widsom religions: Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucionism, Shintuism.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O programa tem quatro grandes pontos. O primeiro destina-se a fornecer aos alunos os conceitos
introdutórios necessários para compreender o fenómeno religioso e a sua importância ao longo da história
humana. O segundo trata das grandes religiões politeístas da Antiguidade pré-clássica e clássica e o modo
como as conceções politeístas foram evoluindo, analisando os pontos comuns entre as crenças das diversas
civilizações, em especial a grega e a romana, que são uma das raízes da matriz cultural europeia. O terceiro
analisa as três religiões do livro, a ser estudadas quer na sua evolução histórica, quer em relação ao presente,
e entre as quais serão feitas abordagens comparativas, dando-se especial ênfase ao cristianismo e, dentro
deste, ao catolicismo. Por último, serão aboradas as principais crenças sapienciais, de um modo geral mal
conhecidas entre nós, mas essenciais para compreender a história da Índia e do Extremo Oriente, que ganham
cada vez mais protagonismo a nível global.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program has four major points. The first is intended to provide students with introductory concepts
needed to understand the religious phenomenon and its importance throughout human history. The second
deals with the major polytheistic religions of pre-classical and classical antiquity and how polytheistic
concepts have evolved, analyzing the commonalities between the beliefs of various civilizations, especially the
Greek and Roman, which are one of the roots of the European cultural matrix. The third analyzes the three book
religions, to be studied both in their historical development, and in relation to the present, and including
comparative approaches, with particular emphasis on Christianity and, within this, to Catholicism. Lastly, the
main wisdom based religions, generally so little known, but essential to understand the history of India and the
Far East, which are gaining more global prominence.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas e juntarão a exposição à leitura de textos e fontes (incluindo iconográficas),
apresentação de trabalhos pelos alunos, realização de mesas-redondas, debates entre os alunos e, sempre
que possível, com a presença de especialistas.
Exame: 100%
Mini testes: 40%
Trabalho de síntese: 30%
Outra: 30%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes are theoretical-practical in nature and combine lectures with the reading of texts and sources
(including iconography), presentation of papers by students, conducting roundtables, debates among students
and, where possible, with the presence of experts.
Exam: 100%
Test: 40%
Synthesis work: 30%
Other: 30%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Através das partes expositivas, os alunos serão guiados para abordagens críticas dos conteúdos
programáticos. Terão acesso às principais fontes relativas a cada sistema religioso analisado e à bibliografia
mais importante sobre o assunto. A sua participação activa nas aulas será conseguida através da
apresentação de trabalhos e das iniciativas enunciadas, e o investimento em pesquisa pessoal será obrigatório
para a realização do trabalho final.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Through the lectures, students will be guided to a critical approach of the class material. They will have access
to primary sources for each religious system analyzed and the most important literature on the subject.
Students' active participation in class will be achieved through the presentation of papers and outlined
initiatives, and investment in personal research will be required for completion of the final project.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Armstrong, K. (1996). Uma história de Deus: judaísmo, cristianismo e islamismo : uma busca de 4000 anos. Rio
de Mouro: Círculo de Leitores.
Borges, A. (2012), As três religiões do livro. Coimbra: IUC.
Bowker, J. (ed.) (2007). The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University Press.
Burkert, W. (1993). Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Lisboa: FCG.
Carmona Muela, J. (1998). Iconografía Cristiana. Guía básica para estudiantes. Madrid: Istmo.
Delumeau, J. (2002). As grandes religiões do mundo. Lisboa: Presença, 3ª ed.
Eliade, M. (1990). O mito do eterno retorno: arquétipos e repetição. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 1990.
Filoramo, G. (2007). Qu’est-ce que la religion ? Thèmes, méthodes, problèmes. Paris: Le Cerf.
Mayeur, J.-M. (dir.) (1992-2001). Histoire du christianisme des origines à nos jours. Paris: Desclée, 12 vols.
Poupard, P. (1993). Dictionnaire des religions. Paris: PUF, 3ª ed., 2 vols.

Mapa IV - História de Portugal em África/History of Portugal in África
3.3.1. Unidade curricular:
História de Portugal em África/History of Portugal in África
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui de Ascensão Ferreira Cascão - 32,5h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Saul António Gomes da Silva - 32,5h
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Incidindo sobre uma cronologia muito ampla (séculos XV a XX), pretende-se estudar as linhas fundamentais da
presença portuguesa no continente africano. Serão considerados os planos político, militar, diplomático,
económico, social, religioso e cultural. Além das questões globais, será dado, se possível, um tratamento
individualizado a cada um dos territórios que constituíram o antigo império colonial.
Os estudantes deverão desenvolver as seguintes competências: aquisição de informação relevante e
diversificada sobre a colonização portuguesa e sobre a descolonização; compreensão do significado da
influência portuguesa em África; demonstração de capacidade de análise, crítica e inovadora, de temas
complexos na área da História da Expansão e do Colonialismo; aprofundamento da capacidade de
investigação no domínio específico desta unidade curricular.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Focusing on a very broad chronology (fifteenth to twentieth centuries), we intend to study the fundamental
issues of the Portuguese presence in Africa. This will include political, military, diplomatic, economic, social,
religious and cultural plans.
In addition to the global issues, and, if possible, an individualized approach will be given to each of the
territories that formed the former colonial empire.
Students should develop the following skills: acquisition of relevant and diverse information about the
Portuguese colonization and decolonization; understanding of the meaning of the Portuguese influence in
Africa; capacity for a critical and innovative analysis of complex topics in the field of History of Expansion and
Colonialism; strengthening research capacity in the specific area of this class.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Ascensão e queda do "império" norte-africano.
2. Portugal em África na época moderna.
3. As colónias africanas durante a monarquia constitucional.
4 A administração colonial na I República.
5. Estado Novo - o império, mitos e realidades.
6. A descolonização - contextos e resultados.
7. As relações entre Portugal e a África lusófona.
3.3.5. Syllabus:
1. Rise and fall of the North African "empire."
2. Portugal in Africa in modern times.
3. The African colonies during the constitutional monarchy.
4 The colonial administration in the First Republic.
5. New state - the empire, myths and realities.
6. Decolonization - contexts and outcomes.
7. Relations between Portugal and Lusophone Africa.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos adequam-se aos objetivos da aprendizagem antes definidos, uma vez que
permitem identificar as sucessivas configurações geográficas da presença portuguesa em África, as variações
conjunturais da economia, as permanências e as mudanças, as transformações de toda a ordem. Da mesma
forma, permitem reconhecer e avaliar o impacte da influência portuguesa, tanto a nível material como imaterial,
nomeadamente através dos contactos interculturais.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The class materials are adapted to the learning objectives previously defined, as they provide a means in
identifying the successive geographical settings of the Portuguese presence in Africa, short-term changes in
the economy, permanence and change, the transformation of the whole order. Likewise, they allow us to
recognize and evaluate the impact of Portuguese influence, both materially as well as immaterial, particularly
through cultural contacts.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funcionará em regime teórico-prático. Com essa finalidade, serão adotados os processos
didáticos mais adequados e metodologias de ensino interativas e inovadoras. Pretende-se incentivar a
participação assídua, coerente e crítica dos estudantes, de modo a envolvê-los na construção das sessões de
trabalho, nomeadamente através da preparação e apresentação de temas previamente combinados com o
docente, da organização de debates e colóquios escolares.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Trabalho de síntese: 50%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The class is theoretical-practical in nature. For this reason, the most appropriate teaching methodologies and
processes of interactive and innovative teaching will be used Students will be encouraged to participate in a
diligent, consistent and critical way in order to involve them in the design of workshops, including preparation
and presentation of topics prearranged with the teacher, organizing debates and school conferences.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Synthesis work: 50%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino e de avaliação utilizadas permitem a operacionalização dos conteúdos
programáticos específicos da unidade curricular. Situando-se a análise desses conteúdos num tempo
plurissecular, podem ser identificadas as tendências evolutivas e contextualizadas as realidades do passado,
percebendo-se as suas consequências sobre as épocas mais recentes, o que auxilia a compreensão da
situação atual. Por outro lado, promovem o exercício de uma reflexão crítica sobre o conhecimento histórico e
a integração dos conhecimentos adquiridos no processo global de aprendizagem. O recurso a metodologias
ativas fornece aos discentes o uso de ferramentas que potenciam a criação de conhecimento.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologies and assessment used to support the main objectives of this class. Situating the
analysis of such content in a centuries-long time period, evolutionary trends can be identified and the realities
of the past contextualized, understanding its impact on the most recent times, which helps to understand the
current situation. On the other hand, they promote the exercise of critical reflection on historical knowledge
and the integration of the knowledge acquired in the overall learning process. The use of active methodologies
provides students the use of tools that foster knowledge creation.
3.3.9. Bibliografia principal:
AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos de Matos, Os Anos da Guerra Colonial (1961-1975), Matosinhos, 2010.
BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, Kirti, (Direção), História da Expansão Portuguesa, Lisboa, 1998.
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=62da0f49-6310-223c-957a-5409caf4a780&formId=6d98b4ab-0c18-d620-200a-…

32/75

6/10/2014

NCE/14/00321 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

FERRO, Marc, História das colonizações. Das conquistas às independências. Sécs. XIII-XX, Lisboa, Editorial
Estampa, 1996.
JERÓNIMO, Miguel Bandeira (Organização), O Império Colonial em Questão (Séc. XIX-XX): Poderes, Saberes e
Instituições, Lisboa, 2012.
MACQUEEN, Norrie, The Decolonization of Portuguese Africa: Metropolitan Revolution and the Dissolution of
Empire, Londres-Nova Iorque, 1997.
M'BOKOLO, Elikia, África Negra, História e Civilizações. Do século XIX aos nossos dias, Lisboa, 2011.
SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira /Direção), Nova História da Expansão Portuguesa, vol. X e XI,
Lisboa, 1998-2001.

Mapa IV - História de Portugal na Ásia/History of Portugal in Asia
3.3.1. Unidade curricular:
História de Portugal na Ásia/History of Portugal in Asia
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Pedro de Matos Paiva – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joaquim Manuel da Costa Ramos de Carvalho - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual |
65h according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um ou dois docentes. Sendo lecionada por dois, a cada um
cumprirá um carga letiva de 50% | This course may be taught by one or two instructors. If it is taught by two,
the teaching load for each instructor will be 50%
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir uma visão sistémica e sintética da história da presença de Portugal na Ásia, desde a fixação do seu
império ultramarino no Oriente (1498), até ao fim da administração portuguesa em Macau (1999).
A análise cobre as persistências estruturais e as dinâmicas que marcaram a relação estabelecida e/ou imposta
com diversos territórios e entidades da Índia à China, numa leitura de largo espetro que contemplará a política,
a religião, a sociedade, a cultura, a economia e as redes de poder.
Os alunos adquirirão os conhecimentos enunciados no programa, com base na informação fornecida pelo
docente, bibliografia consultada e debates realizados, e capacidade para:
- desenvolver raciocínios críticos sobre as interpretações históricas;
- identificar bibliografia para o estudo dos tópicos programáticos;
- expor o pensamento de modo organizado, coerente e claro, por escrito e oralmente;
- elaborar raciocínios sintéticos;
- construir uma visão problematizante dos processos históricos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students should gain a systemic overview of the history of the presence of Portugal in Asia, since the
beginning of the settlement of it overseas empire (1498) until the end of the Portuguese administration in
Macau (1999).
The analysis focuses on the structural continuities and the dynamic trends of the relations established or
imposed in the different eastern territories from India to China, in the fields of politics, religion, society, culture,
economy and power networks.
Students are expected to:
- acquire knowledge about all the syllabus topics based on information provided by the teacher or gathered
from bibliography and debates in the classroom;
- develop critical skills about historical knowledge;
- be able to find appropriate sources and bibliography on the syllabus topics;
- be able to present their ideas in an organized, clear and coherent manner orally or in writing;
- develop skills in synthesis;
- build a critical notion of historical processes
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 - A geografia da presença portuguesa na Ásia
2 - Formas de organização política e de comunicação com o reino
3 - Os poderes locais
4 - Estruturas e dinâmicas religiosas
5 - Ritmos económicos e configurações da economia do império
6 - A sociedade portuguesa do Estado da Índia
7 - Intercâmbios culturais: permeabilidades, negociações e exclusões
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8 - Balanço de cinco séculos da presença de Portugal no Oriente
3.3.5. Syllabus:
1. The geography of the Portuguese presence in Asia
2. Political forms of organization and comunication with the central government of the realm
3. Local government networks
4. Religious structures and dynamics
5. Economic trends and configurations of the economy
6. Portuguese society in the State of India
7. Cultural relations: permeabilities, negotiations and exclusions
8. Outcomes of five centuries of Portuguese presence in the East
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos, ao focarem um largo espetro de territórios, cronologias e dimensões da
presença portuguesa na Ásia exigem a construção de quadros sintéticos, claros e compreensíveis que
estimularão idênticas dimensões ao nível da aprendizagem, para além de criarem a necessidade de o
estudante aprender a manusear bibliografia histórica que permita a elaboração deste tipo de análises. Por
outro lado, as visões propostas nos diversos pontos de programa pelo docente, não só fornecerão
conhecimentos que os estudantes devem adquirir, como implicam uma dimensão crítica e problematizante da
História adequada à percepção destes fenómenos que o estudante deverá construir no seu processo de
aprendizagem.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Given that it focuses on a large number of territories, chronologies and aspects of the Portuguese presence in
Asia, the course requires the presentation of clear, comprehensible, and synthetical outlines, which provide a
model for students to develop skills in synthesis and clarity of presentation. Students will also need to learn
how to use historical bibliography to conduct similar analyses. In addition, the views presented by the
instructor on the different topics will not only provide information, but imply also a critical approach to history
which students should develop in understanding phenomena as part of their learning process
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com as seguintes dinâmicas:
- apresentação dos tópicos do programa a efetuar pelo docente
- análise coletiva, sob orientação do docente, de fontes históricas e estudos
- debate de interpretações historiográficas
- exposição pelos estudantes de trabalhos baseados em bibliografia selecionada
Exame: 100%
Mini testes: 40%
Trabalho de síntese: 30%
Outra: 30%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100% .
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes include:
- Lectures
- colective analysis of historical sources and studies, under the teacher’s supervision and guidance
- debates on historical interpretations
- presentations of short papers by the students based on selected bibliography
Exam: 100%
Test: 40%
Synthesis work: 30%
Other: 30%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As lições de síntese asseguradas pelo docente fornecerão ao estudante modelos de raciocínio sintético e
claro, bem como informações seguras destinadas a que o aluno alcance conhecimentos sólidos sobre os
assuntos focados no programa.
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A análise coletiva de fontes primárias e de bibliografia selecionada estimulará a problematização das análises
históricas e obrigará a uma participação ativa dos estudantes, ao mesmo tempo que permitirá apresentar
visões historiográficas alternativas estimuladores do debate, do espírito crítico e do confronto interpretativo.
As apresentações de estudantes serão alavanca essencial para que eles possam desenvolver raciocínios
analíticos e compreensivos, a partir da bibliografia consultada e das informações alcançadas em sala de aula,
para além de contribuir para o desenvolvimento das suas capacidades de expressão oral e escrita.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The overviews presented by the instructor will provide students with models of clear and synthetic reasoning,
as well as well supported information with the aim of enabling students to acquire solid knowledge on the
topics of the syllabus.
The group analysis of primary sources and selected bibliography is meant to stimulate the problematizing of
historical analyses, and will require the students’ active participation. At the same time, the presentation of
alternative historiographical views will encourage debate, critical thinking and interpretative comparison. Oral
presentations by students are essential to developing analytical skills, based on the consulted bibliography
and data presented in class, in addition to contributing to the development of their oral and written skills.
3.3.9. Bibliografia principal:
BETHENCOURT, Francisco e CHAUDHURI, K. - História da Expansão Portuguesa. Lisboa, 1998.
BOXER, Charles – O império colonial português 1415-1825. Lisboa, 1969.
FLORES, Jorge – Re-exploring the links: history and constructed histories between Portugal and Sri-Lanka.
Lisbon, 2007.
PAIVA, José Pedro e Marcocci, Giuseppe - História da Inquisição Portuguesa (1536-1821). Lisboa, 2013.
RUSSEL-WOOD, Anthony J. R. – Um mundo em movimento. Os portugueses na África, Ásia e América (14151808). Lisboa, 1998.
SALDANHA, António Vasconcelos de e ALVES, Jorge Manuel dos Santos – Estudos de história do
relacionamento luso-chinês, século XVI-XIX. Macau, 1996.
SUBRAHMANYAM, S. - O império asiático português, 1500-1700. Uma história política e económica. Lisboa,
1995.
THOMAZ, Luís F. - De Ceuta a Timor. Lisboa, 1998.
XAVIER, Angela Barreto - A invenção de Goa. Poder imperial e conversões culturais nos séculos XVI e XVII.
Lisboa, 2008.
WINIUS, George - Studies on Portuguese Asia 1495-1689. Aldershot, 2001.

Mapa IV - História do Brasil/History of Brazil
3.3.1. Unidade curricular:
História do Brasil/History of Brazil
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Cristina Araújo – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Margarida Sobral Neto, Rui Martins, João Paulo Avelãs Nunes - 65h cada, de acordo com a distribuição de
serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se fornecer uma perspetiva cientificamente atualizada, pedagogicamente sistematizada e bem
articulada da História da América Portuguesa e do Brasil como Estado-nação independente, nos campos
económico, social, cultural e político. A formação proposta destina-se a desenvolver a capacidade de reflexão,
organização e pesquisa. O contacto e a apreensão de diferentes perspectivas historiográficas permite aos
estudantes desenvolverem o espírito crítico e a capacidade de comunicação, nas formas oral e escrita.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will gain an updated, pedagogically systematic and well articulated perspective of the history of
Portuguese America and Brazil as independent nation-state, in the economic, social, cultural and political
areas. The proposed training is designed to develop the capacity for reflection, and research organization. The
contact and understanding of different historiographical perspectives allows students to develop critical
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thinking and communication skills in oral and written forms.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A Integração do Brasil no Império Português
Administração e Poderes na América Portuguesa
Esclavagismo e racismo na colónia
Economia colonial e a dinâmica imperial portuguesa nos séculos XVI a XVIII: do ciclo do açúcar ao ciclo do
ouro
Igreja, Cultura e Sociedade: missionação e controlo social
Desigualdades de fortuna, hierarquias sociais e revoltas
O Processo de Independência e a constituição do Império
Centralismo e Federalismo: tentações separatistas
Dissidência política, campanha abolicionista e formação da República (1889-1930)
Emigração, Industrialização e Urbanização.
Entre a Revolução e a Ditadura: a era de Getúlio Vargas
A Transição para a Democracia: a presidência de Juscelino Kubitschek (1956-1964). Crise política e poder
militar.
O Brasil na viragem do século XX: uma potência regional no espaço da Iberoamérica e no quadro da
globalização.
3.3.5. Syllabus:
The integration of the Portuguese empire in Brazil
Administration and powers in Portuguese America
Racism and slavery in the colony
Colonial economy and the Portuguese imperial dynamics in the sixteenth to eighteenth centuries: from the
sugar cycle to the gold cycle
Church, Culture and Society: missionary and social control
Inequalities of wealth, social hierarchies and riots
The process of independence and the constitution of the Empire
Centralism and federalism: separatist temptations
Political dissent, abolitionist campaign and formation of the Republic (1889-1930)
Immigration, industrialization and urbanization.
Between revolution and the dictatorship: the era of Getúlio Vargas
The transition to democracy: the presidency of Juscelino Kubitschek (1956-1964). Political crisis and military
power.
Brazil at the turn of the twentieth century: a regional power in the Ibero-american space and in the framework of
globalization.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Esta unidade curricular oferece o conhecimento das linhas gerais da evolução histórica do Brasil, desde o
período colonial até a atualidade. A análise histórica privilegia diferentes fontes e interpretações
historiográficas. Procura-se, em primeiro lugar, identificar o lugar e a importância do Brasil no Império
Português, destacando a especificidade deste espaço colonial no contexto iberoamericano. A revisão
historiográfica do complexo processo de independência cauciona uma perspectiva informada, actualizada e
plural da História do Brasil nos séculos XIX e XX.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This class provides knowledge of the outline of the historical development of Brazil, from the colonial period to
the present. The historical analysis focuses on different sources and historiographical interpretations. The
class seeks, in the first place, to identify the place and the importance of Brazil in the Portuguese Empire,
highlighting the specificity of colonial space in the Ibero-American context. The historiographical review of the
complex process of independence cautions an informed , updated and plural perspective of the history of
Brazil in the nineteenth and twentieth centuries.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com a participação informada dos alunos. Possibilidade de participação pontual de
especialistas convidados para exposição e debate de alguns temas.
Exame: 100%
Frequência: 70%
Outra: 30%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
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3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical, with the active participation of students. Case by case participation of experts invited to
the presentation and discussion of some issues.
Exam: 100%
Midterm exam: 70%
Other: 30%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Com base em fontes históricas e bibliografia selecionada são analisados, discutidos e investigados os temas
inscritos no programa. Para o efeito, procura-se desenvolver a capacidade de pesquisa bibliográfica dos
estudantes, no sentido de estes apreenderem, de forma esclarecida e crítica, conceitos, perspectivas e
elementos informativos expostos e debatidos em aulas teórico-práticas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Based on historical sources and selected bibliography, the themes of the class will be analyzed, discussed and
investigated. To this end, it seeks to aid students in developing the ability to perform research, in order to
grasp these, in an informed and critical manner, the concepts, perspectives and information presented and
discussed in the classroom.
3.3.9. Bibliografia principal:
ALVES, M. H. Moreira, Estado e oposição no Brasil, 1964-1984, Petropolis, Vozes, 1984
BICALHO, Fernanda e GOUVEIA, Maria de Fátima, O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial
portuguesa nos séculos XVI-XVIII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001
CARVALHO, José Murillo de, Cidadania no Brasil: o longo caminho, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001
FURTADO, Celso, Le Brésil aprés le miracle, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1987
MELLO, Evaldo Cabral de, Rubro Veio. O imaginário da Restauração Pernanbucana, Rio de Janeiro, Topbooks,
1997
RUSSEL-WOOD, A. J. R., Um mundo em movimento: Os portugueses em África, Ásia e América, 1415-1800,
Lisboa, Difel, 1998.
SOUZA, Laura de Mello e, Desclassificados do ouro. A pobreza mineira no século XVIII, Rio de Janeiro, Graal,
1982

Mapa IV - História do Império, Colonialismo e Pós-colonialismo Português/Hist Port Empire ColonialPostcolonial
3.3.1. Unidade curricular:
História do Império, Colonialismo e Pós-colonialismo Português/Hist Port Empire ColonialPostcolonial
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Saul António Gomes Coelho da Silva– 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Margarida Neto, José Pedro Paiva, Joaquim Ramos de Carvalho, João Paulo Avelãs Nunes - 65h cada, de
acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic
staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os estudantes adquiram ou consolidem conhecimentos sobre a história do império e do
passado colonial português. Os alunos que vierem a frequentar a cadeira ficarão mais habilitados a
compreender o processo histórico de constituição do império português, mormente no que respeita às
descobertas marítimas e às configurações espaciais e características do império durante o meio milénio da
sua existência. Os alunos reforçarão as competências de análise histórica e crítica, em matéria da apreensão
das motivações que levaram à opção expansionista portuguesa e das razões que explicam o sucesso da
empresa, assim como procurar compreender o que distinguiu o Império português dos outros impérios,
especialmente os ultramarinos e coloniais europeus.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will acquire and consolidate knowledge about the history of the empire and of the Portuguese
colonial past. Students who attend class will be better able to understand the historical process of formation of
the Portuguese empire, especially with regard to maritime discoveries and the spatial configurations and
characteristics of the empire during the half millennium of its existence. Students will enhance the skills of
historical analysis and critique, in terms of understanding the motivations that led the Portuguese expansionist
drive and the reasons for its success, as well as trying to understand what distinguished the Portuguese
Empire from other empires, especially overseas and European colonies.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1- Império(s): historiografia(s) e dinâmica(s).
2 - Génese, etapas de consolidação e modalidades de estruturação do Império português.
3 - A expansão quatrocentista no Norte de África e os descobrimentos marítimos.
4 - O império português oriental.
5 - A nova centralidade atlântica luso-brasileira.
6- Da "corrida a África" ao colapso do Império.
7 - As outras potências imperiais.
8 - A emergência dos PALOP e a CPLP.
9 - Balanço global do que foi o Império português.
3.3.5. Syllabus:
1. Empire(s): History and dynamics.
2. Origins, stages and forms of organization of the Portuguese empire.
3. Fifteenth-century expansion into Northern Africa and maritime discoveries.
4. The Portuguese empire in the East.
5. The new Luso-Brazilian Atlantic centrality.
6. From the “Scramble for Africa” to the colapse of the empire.
7. Other imperial powers.
8. The emergence of Portuguese-Speaking African Countries and the Community of Portuguese-Speaking
Countries (CPLP).
9. Overall assessment of the Portuguese Empire.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Disponibilizar-se-ão, de modo coerente, quadros essenciais da história dos Descobrimentos e da Expansão
portuguesa, da constituição do Império, da sua duração, do seu colapso, em contexto comparativo. O
programa abre com a discussão da historiografia pertinente à uc, após o que evolui para uma análise global e
sintética das diversas fases de construção do império, em ordem a explicar aos alunos as sucessivas
dinâmicas que o processo conheceu. Foca-se, depois, o centro afro-atlântico do império em Quatrocentos e a
importância dos conhecimentos naúticos e das navegações, após o que se passará a considerar a história do
Império oriental. Abordar-se-á, seguidamente, a viragem atlântica e o "regresso" a Africa, seguindo-se a
discussão sobre o fim do império. Tratar-se-á, finalmente, a casuística de outras potências imperiais
modernas, concluindo-se com um balanço global do que foi o Império português e com a emergência dos
PALOP e da CPLP.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
History of the Portuguese Discoveries and Expansion, the constitution of the Empire, its duration, and its
collapse in comparative context. The program opens with a discussion of the relevant historiography, after
which it evolves into a comprehensive and synthetic analysis of the various phases of the construction of the
empire, in order to explain to students the successive dynamic process. The class then moves to a focuses on
the african-atlantic center of the empire in 1400 and the importance of nautical knowledge and of sailing and
then we will discuss the history of the Eastern Empire.
We then will address turning to the Atlantic and the "return" to Africa, followed by a discussion about the end
of the empire. Finally, we will focus on the casuistry of other modern imperial powers, concluding with a
general overview of what was the Portuguese Empire and the emergence of PSAC and the CPLP.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, incluindo exposições do docente e discussão e apresentação dos temas pelos alunos.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Trabalho de síntese: 50%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
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3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical lessons, including lectures, discussions and presentations by students.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Synthesis work: 50%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As aulas privilegiarão a exposição teórico-prática das grandes questões da história do império, do
colonialismo e do pós-colonialismo português, entre os séculos XV e XXI, suscitando o debate de tópicos
relevantes com os alunos e propondo-lhes a apresentação, em aula, de alguns dos temas programáticos.
Fomentar-se-á a leitura crítica de obras e de fontes adequadas, privilegiando-se o recurso em ambiente de aula
a novas tecnologias. Procurar-se-á realizar visitas de estudo a instituições com recursos documentais,
museológicos ou patrimoniais que favoreçam a aquisição de informação e a sua leitura crítica.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Classes will favor the teaching of major theoretical and practical issues in the history of the empire,
Portuguese colonialism and post-colonialism between the fifteenth and twenty-first centuries, raising the
debate of relevant topics with students and having them give a presentation in class of some of the program
topics. Critical reading of works and appropriate sources, using new technologies in the classroom. The class
will go on study visits to institutions with documental, museum or heritage resources that promote the
acquisition of information and its critical reading.
3.3.9. Bibliografia principal:
ALBUQUERQUE, L. (Dir.), Portugal no Mundo, 6 vls., Lisboa: Alfa, 1989
BETHENCOURT, F., e CHAUDHURI, K. (Dir.), História da Expansão Portuguesa, Lisboa: 1998
BOXER, Ch., O império marítimo português, 1415-1825. Lisboa: Presença, 6ª 2001
DOMINGUES, F. C., Navios e Viagens. A Experiência Portuguesa nos sécs. XV a XVIII. Lisboa: 2008
DISNEY, A. R., História de Portugal e do Império Português, II. Lisboa: 2011
GODINHO, V. M., A Expansão Quatrocentista Portuguesa, Lisboa: 2ª 2008
MARCOCCI, G., A consciência de um império. Portugal e o seu mundo (Sécs. XV-XVII). Coimbra: 2012
PAGDEN, A., Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c. 1500-1800. Londres:
1995
SANTOS, J. M. dos, Estudos sobre os Descobrimentos e a Expansão Portuguesa, 2 vls. Coimbra: 1998-2010
SERRÃO, J., MARQUES, A. H. O., e MATOS, A. T., Nova História da Expansão Portuguesa. 6 vls. Lisboa: 1998
WOOD, Russel, Um Mundo em Movimento. Lisboa: 2006

Mapa IV - História do Tempo Presente/History of the Present
3.3.1. Unidade curricular:
História do Tempo Presente/History of the Present
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Manuel Bebiano do Nascimento – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Avelãs Nunes, Rui Vide Cunha Martins,Vitor Manuel Parreira Neto - 65h cada, de acordo com a
distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an
yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo fundamental preparar os/as alunos/as para a compreensão dos
grandes problemas políticos, ideológicos e económicos dos tempos mais atuais. Pretende-se, assim, que
os/as estudantes
1. adquiram conhecimentos que lhes permitam ter um entendimento global da história mundial após a queda
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do Muro de Berlim (1989) e o fim da Guerra Fria/o início do século XXI;
2. sejam capazes de perspetivar o presente indo às raízes ideológicas anteriores que estiveram na base da
formação dos pressupostos doutrinários da atualidade.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course has as its fundamental objective to prepare students for the comprehension of the great political,
ideological and economic problems of the present times.
It is intended, therefore, that students
1. acquire knowledge to enable them to have a comprehensive understanding of world history after the fall of
the Berlin Wall (1989) and the Cold War/beginning of the XXI century;
2. capable of viewing the present using the earlier ideological roots that led to the formation of current
doctrinal assumptions.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Dimensão epistemológica e instrumentos metodológicos da História do Tempo Presente: perspetivas e
problemas.
2. Os fundamentos históricos do nosso presente. Do segundo pós-guerra e dos «longos anos sessenta» à
Queda do Muro de Berlim.
3. Uma ordem internacional em convulsão. Pós-Guerra Fria, pós-comunismo e reformulação do conceito de
Império. Os grandes conflitos atuais.
4. A globalização como projeto, como processo e como destino. A dialética universalismo-particularismo na
construção da contemporaneidade.
5. As conquistas da ciência e a revolução tecnológica ao longo das últimas décadas. Da sociedade pósindustrial à sociedade digital.
6. Culturas, comunicação e identidade. A cultura de mercado e a comunicação de massas. A pós-modernidade.
Produção cultural, pensamento político e representações do mundo.
7. Por uma arqueologia do presente: fundamentação histórica de alguns problemas atuais (nacionalismo,
multiculturalismo, fundamentalismo religioso, combate pela memória).
3.3.5. Syllabus:
1.Epistemological dimension and methodological tools of the History of the Present Time:prospects and
problems.
2.The historical foundations of our present.From the second postwar and the 'long decade ot the sixties' to the
Fall of the Berlin Wall.
3.An international order in upheaval. Post-Cold War, post-communism and reformulation of the concept of
Empire. The current major conflicts.
4.Globalization as a project, as a process and as a destination.The dialectic universalism-particularism in the
construction of contemporaneity.
5.The achievements of science and the technological revolution during recent decades.From post-industrial
society to the digital society.
6.Culture,communication and identity.The market culture and mass communication.Postmodernism.Cultural
production, political thought and views of the world.
7.For an archeology of the present:historical background of some current problems (nationalism,
multiculturalism, religious fundamentalism, fighting for the memory).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Tanto na sua especificidade quanto na sua articulação, os diversos conteúdos programáticos destinam-se a
promover, junto dos alunos, o desenvolvimento prático dos objetivos de aprendizagem previstos. Todos eles
obedecem a uma lógica de articulação entre os fenómenos e os acontecimentos próximos da atualidade e a
sua inscrição na construção do processo histórico. Naturalmente, dada a proximidade temporal dos assuntos
abordados, serão considerados alguns cuidados de natureza crítica, bem como métodos e instrumentos
adequados a uma realidade documental e comunicacional que tem em consideração condições técnicas de
uma natureza específica, eventualmente não adequada ao estudo de outros períodos históricos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Both in its specificity and in its articulation, the various syllabuses are designed to promote the practical
development of the proposed learning objectives. They all follow a logical link between the phenomena and
current events and their place in the construction of the historical process. Naturally, given the temporal
proximity of the topics covered, we will consider some issues of a critical nature, as well as methods and tools
adapted to a communicational and documentational reality that takes into account technical conditions of a
specific nature, that may not be appropriate for studying other historical periods.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão de contextualização histórica e exposição das linhas teóricas da cadeira por parte do docente,
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embora desde o início se integre a observação documental e se promova o debate. Serão calendarizados
temas a debater, atribuídos aos/às alunos/as, que farão a sua apresentação na aula, após investigação
orientada. Em cada aula será discutida uma questão específica, sustentada por evidência empírica e reflexão
teórica. O debate alargado será sempre estimulado.
Exame: 100%
frequência: 50%
Trabalho de investigação: 30%
Outra: 20% (participação regular e ativa nas aulas |
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes will be historical in context through lectures on the class materials and will integrate documentary
observation and encourage debate. Discussions on the topics, assigned to students who will give their
presentation in class, after oriented research. In each class a specific issue, supported by empirical evidence
and theoretical reflection will be discussed. Broad debate is always encouraged.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Research work: 30%
Other: 20%Regular and active participation in class)
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A produção de um conhecimento sustentado dos temas abordados obter-se-á através da presença participada
nas aulas, mas também através de um processo de investigação individual e de debate, que serão sempre
estimulados. A abordagem dos temas como objeto de debate, não como dogmas, terá como objetivo associar
ao conhecimento fornecido a capacidade crítica para com ele estabelecer uma relação de natureza
compreensiva, naturalmente mais capaz de ampliar junto dos/as alunos/as a sua solidez. A
transdisciplinaridade das abordagens suscitará a ampliação do próprio conceito de conhecimento.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The production of a sustained knowledge of the topics covered will be obtained through the participatory
presence in the classroom, but also through a process of individual research and debate, which will always be
encouraged. The approach to the subjects as an object of debate, not as dogmas, will attempt to associate the
knowledge provided to critical skills for students to establish an understanding nature, making it easier for
them to understand its strength. The transdisciplinary approaches lead to the expansion of the concept of
knowledge.
3.3.9. Bibliografia principal:
Aróstegui, J. e Saborido, J. (2005). El Tiempo Presente. Un mundo globalmente desordenado. Buenos Aires:
Eudeba.
Bresciano, J.A. (2010). El Tiempo Presente como campo historiográfico. Ensaios teóricos y estúdios de casos.
Montevideo: Cruz del Sur.
Fazio. (2010). La historia del tiempo presente: historiografia, problemas y métodos. Bogotá: Ediciones
Uniandes.
Hobsbawm, E. (1996). A Era dos Extremos. História Breve do Século XX, 1914-1991. Lisboa: Presença.
Judt, T. (2006). Pós-Guerra. História da Europa desde 1945. Lisboa: Edições 70.
Marques, A., Berutti, F. e Faria, R. (2003). História do Tempo Presente. São Paulo: Contexto.
Mudrovcic, M.I. (2005). Historia, narración y memoria. Buenos Aires: Akal.
Shore, M. (2013). The Taste of Ashes. The Afterlife of Totalitarianism in Eastern Europe. London: William
Heinemann.
Traverso, E. (2011). L’Histoire come champ de bataille. Paris: La Découverte.
Virno, P. (1999). Le Souvenir du Présent. Paris: L’Éclat.

Mapa IV - História dos Poderes Locais/History of Local Authorities
3.3.1. Unidade curricular:
História dos Poderes Locais/History of Local Authorities
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alegria Fernandes Marques – 65h
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3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena da Cruz Coelho, Maria Margarida Sobral da Silva Neto, António Resende de Oliveira, Ana Isabel
Sampaio Ribeiro - 65h cada, de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to
classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por dois, a cada um cumprirá uma carga letiva de 50%, se forem três docentes
caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught by one, two or three
instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary between 33.3% and
100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Através da compreensão dos vários tipos de poderes locais – senhorios eclesiásticos e laicos e ainda do
fenómeno concelhio -, as / os estudantes deverão adquirir a capacidade de perceber como o poder local foi, ao
longo do tempo, um polo das linhas de força das estruturas políticas e sociais, da Idade Média à actualidade.
A cadeira proporcionará competências para uma intervenção crítica relativamente ao poder local. Pretende-se
ainda desenvolver as capacidades de comunicação oral e escrita, de iniciativa, de trabalho em grupo e de
planeamento e gestão do tempo, por parte dos discentes.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
By understanding the various types of local authorities - ecclesiastical and secular landlords and even the
municipal phenomenon - the / students should acquire the ability to understand how local government was,
over time, a center of the lines of force structures political and social, of the Middle Ages to the present.
The class will provide skills for participating in local government. It also aims to develop the skills of oral and
written communication, of initiative, teamwork, planning and time management by students.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. A génese do poder local.
1.1. Reconquista, senhorios e concelhos.
1.1.1. Os senhorios: tipos e características.
1.1.2. O reconhecimento jurídico dos concelhos: as cartas de foral.
2. Poder régio e concelhos: o diálogo possível.
2.1. As medidas régias sobre os concelhos: entre inovação e colaboração, controlo e conflito.
2.2. A inovação na administração concelhia: órgãos, oficiais e práticas do poder.
3. O sistema político de Antigo Regime: a concepção corporativa e policêntrica da organização do poder.
3.1. O poder local na Época Moderna (sécs. XVI a XIX). Concepções, práticas e relações do poder local.
3.2. O poder senhorial na Época Moderna: jurisdições e domínios territoriais; convergências e conflitos entre
casas senhoriais e concelhos.
3.3. A gestão régia dos equilíbrios de poder.
4. O Liberalismo, o constitucionalismo e o poder local.
5. Os municípios: da República ao Estado Novo.
6. O 25 Abril/74 e as novas perspectivas. Os desafios do poder local democrático.
3.3.5. Syllabus:
1.Genesis of local government
1.1.Reconquest, landlords and municipalities
1.1.1.Landlords: types and characteristics
1.1.2.Legal recognition of municipalities: the charters
2. Kingly power and municipalities: the possible dialogue
2.1. Regal measures on municipalities: between innovation and collaboration, control and conflict
2.2. Innovation in district council administration, organs, and official practices of power
3. Political system of the Old Regime: corporate and polycentric conception of organization of power
3.1.Local government in the Modern Era (XVI-XIX) Concepts, practices and relationships of local government
3.2.Royal power in the Modern Era:territorial jurisdictions and domains; convergences and conflicts among
stately manors and municipalities
3.3.Royal management of the balances of power
4.Liberalism, constitutionalism and the local authorities
5.Municipalities: State of the New Republic
6.25/4/74 and the new perspectives. The challenges of democratic local government
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Esta unidade curricular propõe-se facultar aos alunos, uma abordagem teórica dos diversos tipos de poderes
locais existentes em Portugal, da Idade Média à atualidade, na diversidade de conceitos e das realidades que
lhes subjazem. Pretende-se, ainda, proporcionar uma visão integrada do território, na diversidade das formas
locais de governação, contribuindo, assim, para a perceção de identidades, simultaneamente próprias,
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simultaneamente diversas, todas elas conducentes a uma realidade nacional. Ao mesmo tempo, e pela sua
carga histórica, é desiderato a abordagem das diversas fases da história dos municípios: a sua génese,
implantação e consolidação nas épocas medieval e moderna; a progressiva perda de poderes e competências
desde o Liberalismo até ao Estado Novo, bem como o processo de recuperação de poderes, simultaneamente
desafios, após 1974.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This class aims to provide students with a theoretical approach to the various types of local powers in
Portugal, the Middle Ages to the present, and the diversity of concepts and realities that underlie them. The aim
is also to provide an integrated view of the territory and the diversity of local forms of governance, thus
contributing to the perception of identities, both self and diverse, all of them leading to a national reality. At the
same time, and by its historical burden, the approach of the various phases of the history of municipalities: its
genesis, implementation and consolidation in medieval and modern times; the progressive loss of powers and
responsibilities from Liberalism to the New State as well as the recovery process of powers, both challenges
after 1974.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em aulas de natureza teórico-prática, a metodologia proposta é expositiva - participativa. O docente exporá
alguns temas, suscitando a participação activa dos discentes. Estes serão convidados a apresentar,
oralmente, diversos trabalhos (interpretação e comentário de fontes publicadas, relacionadas, se possível,
com os seus lugares de origem), que poderão ter também a sua expressão escrita. Em ambos os casos, se terá
em vista a participação activa de todos, na discussão suscitada.
Exame: 100%
Mini Testes: 60%
Trabalho de síntese: 20%
Outra: 20%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado e prevê a
possibilidade de exame final e de avaliação periódica. No primeiro caso, a prova de exame terá uma valoração
de 100%. No segundo, a valoração será o somatório dos restantes itens assinalados.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In theoretical-practical classes, the proposed methodology is lecture-participatory. The teacher will present
some issues, encouraging the active participation of students. Students will be requested to give oral
presentation of several studies (interpretation and review of published and related sources, if possible, with
their places of origin), which may also include a written report. In both cases, students will be encourage to
actively participate in all discussions.
Exam: 100%
Test: 60%
Synthesis work: 20%
Other: 20%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Uma vez que se pretende uma visão diacrónica de um aspecto basilar da história nacional, bem assim,
provocar o gosto e o interesse pela própria história local, entendemos que as metodologias propostas se
adequam à finalidade. Por outro lado, através das vertentes de participação estudantil, pretende-se contribuir
para o desenvolvimento das capacidades de comunicação dos alunos, suscitar o exercício da sua participação
oral, bem como o seu gosto e capacidade de iniciativa, participação e partilha de saber.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As this class seeks to provide a diachronic view of a fundamental aspect of national history as well as
encourage a taste and interest in local history itself, we believe that the proposed methodologies fit the
purpose. Moreover, student participation will contribute to the development of thier own communication skills,
encourage oral participation, as well as a taste and sense of initiative, participation and knowledge sharing.
3.3.9. Bibliografia principal:
COELHO, M. H. C.; MAGALHÃES, J. R. (2009). O poder concelhio. Das origens … Coimbra: CEFA.
CUNHA, M. S.; FONSECA, T. (ed.) (2005). Os municípios no Portugal moderno. Dos forais manuelinos às
reformas liberais. Lisboa: Colibri/CIDEHUS.
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MAGALHÃES, J. (2011). Concelhos e organização municipal na Época Moderna, I.U.C.
MARQUES, M. A.; SOALHEIRO, J.; BISMARCK, D. (2005). Carta de couto de Osseloa. 1117. C.M. A.-a-Velha.
MATTOSO, J. (1995). Identificação de um país. Ensaio sobre as origens de Portugal. 1096-1325. Lisboa:
Estampa.
NETO, M.S. (2010). “Percursos da História Local Portuguesa: monografias e representações de identidades
loclocais”, SANTOS, J.M.; CATANA, A.S. (coord.) Memória e História Local.
OLIVEIRA, C. de (dir.) (1996). História dos municípios e do poder local… Lisboa: C. Leitores.
REIS, A. M. (2006). História dos municípios portugueses... Lisboa: L. Horizonte.
SILVEIRA, N. E. (coord.). Poder Central, Poder Regional e Poder Local. Uma perspectiva histórica. Lisboa:
Cosmos

Mapa IV - História Medieval de Portugal/Medieval History of Portugal
3.3.1. Unidade curricular:
História Medieval de Portugal/Medieval History of Portugal
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena da Cruz Coelho – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alegria Fernandes Marques, Saul Gomes, Maria Teresa Veloso, António Resende de Oliveira, Leontina
Ventura, Maria do Rosário Morujão - 65h cada, de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h
each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular pode ser lecionada por um, dois ou três docentes e poderá vir a ter mais do que uma
turma. A carga letiva variará entre 50% e 100% | This course may be taught by one, two or three instructors,
and may have more than one section. The teaching load for each instructor may vary between 50 and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular habilitará o aluno para o conhecimento da evolução histórica de Portugal como uma
entidade política, económica, social e cultural, enquadrada no contexto peninsular e, mais amplamente, no
quadro dos reinos e sociedades políticas europeias.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will gain a knowledge of the historical evolution of Portugal as a political, economic, social and
cultural entity, framed in the context and, more broadly, within the kingdoms and European political societies.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
I Formação, crescimento e consolidação de um reino (fins séc. XI - inícios séc. XIV)
1 De condado a reino – identificação política e territorial
2 Crescimento de gentes e de atividades económicas
3 A Coroa e a corte. Senhorios e senhores. Concelhos e povo.
4 Língua e escritos
II As mutações dos século XIV
1 Depressão demográfica e transformações sociais e económicas
3 Governar em tempo de crise
4 Os turbulentos anos de 1383 a 1385
III A dinastia de Avis e os novos rumos do reino no século XV
1 Um rei fundador e uma linhagem perpetuadora do poder real
2 Administração do reino - órgãos e oficiais
3 Sociedade, economia e projetos de além-mar
4 A corte e o poder real- cultura, memória e cerimonial

3.3.5. Syllabus:
I Formation, growth and consolidation of a kingdom (end of the 11th century - beginning of the 14th)
1. From the county to the kingdom - political and territorial identity
2. Growth of people and economic activities
3. The crown and the court. Landlords and gentlemen. Councils and people.
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4. Language and writings
II. The mutations of the 14th century
1. Demographic depression and social and economic transformations
3. Governing in times of crisis
4. The turbulent years from 1383-1385
III. The House of Avis and the new directions of the kingdom in the fifteenth century
1. A founding king and perpetuating the lineage of royal power
2. Administration of the kingdom - organs and officials
3. Society, economy and overseas projects
4. The court and royal power - culture, memory and ceremony
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos, atendendo a uma ampla diacronia dos finais do século XI aos finais do século
XV, a uma significativa abertura às componentes políticas, sociais, económicas e culturais e a uma perspectiva
de história comparada, coadunam-se com os objectivos da aprendizagem na unidade curricular que pretende
dar a conhecer aos alunos a construção do reino de Portugal num contínuo cruzamento com a história dos
reinos peninsulares e com as demais sociedades políticas da Cristandade, no quadro da complexa construção
das identidades sociopolíticas e da identidade europeia.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus, providing a broad diachronic view of the late eleventh century to the late fifteenth century, to a
significant opening to political, social, economic and cultural components and to a perspective of comparative
history, is consistent with the learning objectives of this class which seeks to acquaint students with the
building of the kingdom of Portugal in a continuous junction with the history of the peninsular kingdoms and
with other political societies of Christianity in the context of complex socio-political construction of identities
and European identity.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os temas serão apresentados pelos docentes, que indicarão as fontes e bibliografia mais relevante. Fomentarse-á um ensino crítico e dialogante com os estudantes, incentivando-os a aprofundar algumas questões do
seu particular interesse em exposições orais, a realizar notas de leitura de obras, a comentarem fontes e a
elaborarem trabalhos temáticos que serão criticados e debatidos pelo docente e demais estudantes.
Exame: 100%
Mini testes: 60%
Trabalho de síntese: 30%
Outra: 10%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The topics will be presented by professors, who will provide the most relevant sources and bibliography. The
class will encourage a critical and participatory learning by students, motivating them to deepen their
knowledge of some issues of their particular interest through oral presentations, to conduct readings of texts,
comment on sources and to develop thematic work which will be critiqued and debated by the teacher and
other students.
Exam: 100%
Test: 60%
Synthesis work: 30%
Other: 10%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O ensino crítico e dialogante, privilegiando a participação ativa dos alunos em debates orais, notas de leitura
de obras, comentário de fontes e elaboração de trabalhos permitirá uma compreensão aprofundada das
matérias leccionadas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The critical and participatory teaching method, favoring active student participation in oral discussions, notes
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on readings of texts, review of sources and writing reports will allow a thorough understanding of the material
taught.
3.3.9. Bibliografia principal:
História de Portugal, dir de José Hermano Saraiva, vols, I, II e III, Lisboa, Alfa,1983.
História de Portugal, dir de José Mattoso, vol. I e II, Lisboa, Estampa, 1994.
História de Portugal, coord. de Rui Ramos, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2009.
MARQUES, A. H. de Oliveira – História de Portugal, vol. I, 13ª ed. Lisboa, Editorial Presença.1997.
MATTOSO, José – Identificação de um país. Ensaio sobre as origens de Portugal (1096-1325), 2 vols., Lisboa,
Presença, 1985.
Nova História de Portugal, dir. de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, vols. III e IV, Lisboa, Presença, 1996,
1985.

Mapa IV - História Militar/Military History
3.3.1. Unidade curricular:
História Militar/Military History
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Manuel Filipe de Gouveia Monteiro – 65h
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):
Ser capaz de reconhecer os principais modelos de organização e prática da guerra que existiram no Ocidente
europeu entre os sécs. IV a. C. e XX d. C., inserindo-os nos respetivos contextos civilizacionais. Perceber a
importância da guerra como fator nuclear de transição em História. Conhecer e compreender o papel dos
principais comandantes militares europeus ao longo do período considerado, e saber identificar os momentos
mais luminosos da sua intervenção.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will learn to recognize the main organizational and practical models of war that existed in Western
Europe between the 9th century B.C and the 2oth century A. D. putting them in the respective civilizational
contexts.
Understand the importance of war as a nuclear factor of transition in history.
Know and understand the role of the major European military commanders over the period considered, and
how to identify the brightest moments of the time.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: o Homem e a Guerra - reflexões sobre um velho dilema. Noções gerais de Polemologia.
1. A Guerra no Mundo Clássico (Grécia e Roma) e o seu enquadramento civilizacional (séc. V a.C. - séc. V d.C.).
Alexandre Magno, Aníbal Barca e Cipião-o-Africano.
2. A arte militar na Alta Idade Média: dos exércitos bárbaros ao triunfo da cavalaria pesada (sécs. VI-XI d.C.). A
Batalha de Hastings (1066): um dia para mudar a Europa.
3. As Cruzadas e a guerra na Baixa Idade Média: a renovação do séc. XIV e a Guerra dos Cem Anos (13371453).
4. A arte da guerra na Época Moderna: 'revolução militar' em ambiente de profissionalismo e progresso
tecnológico. Os Nassau, Gustavo Adolfo e Frederico-o-Grande da Prússia. Os exércitos napoleónicos. O caso
português.
5. As duas guerras mundiais do séc. XX. Principais momentos e consequências políticas, sociais e culturais.
3.3.5. Syllabus:
Introduction: Man and War - reflections on an old dilemma. General notions of Polemologia.
1. The War in the Classical World (Greece and Rome) and its civilizational framework (5th century B.C - 5th
century A.D. Alexander the Great, Hannibal Barca and Scipio, the African.
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2. Military arts in the Middle Ages: the triumph of the barbarian armies of heavy cavalry 6th - 11th centuries
A.D.). The Battle of Hastings (1066): a day to change Europe.
3. The Crusades and the war in the Middle Ages: the renovation of the 14th century and the 100 Years War
(1337-1453).
4. The Art of War in the Modern Era: 'military revolution' in an environment of professionalism and
technological development. The Nassau, Gustavus Adolphus and Frederick-the-Great of Prussia. The
Napoleonic armies. The Portuguese case.
5. The two world wars of the 2oth century. Key moments and political, social and cultural consequences.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos exprimem a intenção de contruir uma síntese equilibrada, transepocal, diversificada
(recrutamento, castelologia, armamento, tática, aspetos políticos, sociais, mentais e religiosos), valorizadora
dos diversos períodos da história da Humanidade e centrada nos principais momentos e protagonistas da
história militar europeia, desde a Antiguidade Clássica até ao séc. XX. Intenção clara de inserção permanente
dos acontecimentos militares no respetivo contexto civilizacional. Preocupação de fornecer aos alunos uma
visão propedêutica de tipo antropológico sobre as origens e a função da guerra nas sociedades humanas.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The class materials express the intention to build a balanced, transepocal, diversified (recruitment,
castelologia, weapons, tactics, political aspects, social, mental and religious), synthesis, valuing the various
periods of human history, and focused on the main moments and protagonists of history of the European
military, from Classical antiquity to the 2oth century. Clear intentions of permanently framing military events in
the appropriate civilizational context. Concern to provide students with an anthropological introduction to the
origins and the role of war in human societies.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com abundante recurso à projeção de imagens e visionamento de filmes. Presença de
convidados externos. Visitas de estudo.
Exame: 100%
Mini testes: 60%
Trabalho de síntese: 20%
Outra: 20%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical, with abundant use of projected images and viewing of films. External invited guests.
Study Visits.
Exam: 100%
Test: 60%
Synthesis work: 20%
Other: 20%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Valorização da componente audiovisual, que é decisiva em matéria de história militar e que se torna muito
apelativa para jovens deste escalão etário. Possibilidade de trabalho de campo, como forma de consolidação
da aprendizagem e de potenciamento de novas experiências (museus militares, castelos, campos de batalha).
Recurso a convidados externos para garantir um maior nível de especialidade dos conteúdos, tendo em conta
a amplitude cronológica do programa.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Favoring audiovisual content, which is crucial in military history and very appealing to young people in this age
group. Possibility of fieldwork as a way of consolidating learning and encouraging new experiences (military
museums, castles, battlefields). Recourse to external guests to ensure a higher level of expertise of content,
taking into account the chronological scope of the program.
3.3.9. Bibliografia principal:
* BLACK, Jeremy, European Warfare, 1660-1815. University College London Press, 1998.
* BRIZZI, Giovanni, Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico. Bolonha, Il Mulino, 2008.
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* JOHNSON, Rob / WHITBY, Michael / FRANCE, John, Para ganhar a guerra: as 25 melhores táticas de todos os
tempos. Londres, Thames and Hudson, 2010.
* KEEGAN, John, Uma história da guerra. Lisboa, Tinta da China, 2009.
* MONTEIRO, João Gouveia, Grandes conflitos da história da Europa. De Alexandre Magno a Guilherme-oConquistador. Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012.
* APOCALIPSE - Da Segunda Guerra Mundial. Documentário histórico de Daniel Costelle e Isabelle Clarke.
CC&C, Louis Vaudeville, 2009.

Mapa IV - História Moderna de Portugal /Early Modern History of Portugal
3.3.1. Unidade curricular:
História Moderna de Portugal /Early Modern History of Portugal
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Margarida Sobral da Silva Neto – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Pedro Paiva, Ana Cristina Araújo, Ana Isabel Sampaio Ribeiro - 65h cada, de acordo com a distribuição de
serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular pode ser lecionada por um, dois ou três docentes e poderá vir a ter mais do que uma
turma. A carga letiva variará entre 50% e 100% | This course may be taught by one, two or three instructors,
and may have more than one section. The teaching load for each instructor may vary between 50 and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreensão crítica e capacidade de diferenciação dos discursos historiográficos sobre temáticas centrais
da disciplina no campo da economia, da sociedade, da política e da cultura;
2. Capacidade de analisar e compreender a história nacional nas suas articulações externas (europeia e
global/império) e internas (escalas local e regional);
3. Capacidade de selecionar e entrecruzar a informação relevante para a compreensão dos fenómenos
históricos atendendo à diversidade de contextos espaciais e temporais e recorrendo a modelos explicativos
densos;
4. Conhecer acontecimentos e figuras relevantes da História portuguesa e analisar a sua ação em contexto;
5. Conhecer as dinâmicas da sociedade, da política, do pensamento e da cultura portuguesas na Época
Moderna.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Students will gain a critical understanding and capacity for differentiation of historiographical discourse
about central issues in the areas of economy, society, politics and culture;
2. Ability to analyze and understand national history in its external connections (European and global/Empire)
and internal (local and regional scales);
3. Ability to select and interlace information relevant to the understanding of historical phenomena given the
diversity of spatial and temporal contexts and using dense explanatory models;
4. Learn about events and relevant figures of Portuguese history and analyze their actions in context;
5. Understand the dynamics of Portuguese society, politics, thought and culture in the Early Modern Era.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. A historiografia da Época Moderna Portuguesa: historiadores portugueses e estrangeiros; obras de
referência;
2. Portugal no contexto da primeira globalização: articulações económicas, políticas e culturais com outros
países europeus e com os espaços do Império;
3. População e dinâmicas demográficas;
4. Atividades económicas; dinâmicas de crescimento e de crise; teorias e políticas económicas;
5. Princípios estruturantes da sociedade e dinâmicas sociais;
6. As configurações políticas do poder: a Coroa, a Igreja, os senhorios, os poderes locais;
7. O processo de construção do Estado Moderno: conceções, teorias, práticas e protagonistas do exercício do
poder; instrumentos de governação e domínio: a construção da burocracia régia – órgãos e agentes;
8. Receção e evolução do humanismo. A política cultural na era da Contra-Reforma e o triunfo do Barroco.
Censura intelectual e círculos de leitura. Renovação cultural das Luzes.
3.3.5. Syllabus:
1. Historiography of the Portuguese Modern Era [early modern period]: Portuguese and foreign historians;
reference works
2. Portugal in the context of the first globalization: economic, political and cultural links with other European
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countries and with areas of the Empire
3. Population and demographical dynamics
4. Economic activities; dynamics of growth and crisis; theories and economic policies
5. Structuring principles of society and social dynamics
6. Political configurations of power: the Crown, the Church, landlords [overlords], local governments
7. The construction process of the Modern State: conceptions, theories, practices and protagonists of the
exercise of power; instruments of governance and control: the construction of the royal bureaucracy - organs
and agents
8. Reception and evolution of humanism. Cultural policy in the era of the Counter-Reformation and the triumph
of the Baroque. Intellectual censorship and reading circles. Cultural renewal of Enlightenment.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
1. A análise da historiografia da Época Moderna Portuguesa visa o conhecimento e a compreensão crítica dos
discursos historiográficos sobre temáticas centrais da disciplina; 2. A análise da História de Portugal em
contextos supra e infranacionais treina a competência de análise e compreensão da história nacional nas suas
articulações externas (europeia e global/império) e internas (escalas local e regional); 3. O estudo de vários
campos da realidade histórica portuguesa (da população à cultura) visa a obtenção da capacidade de
selecionar e entrecruzar a informação relevante para a compreensão dos fenómenos históricos numa
perspetiva multidisciplinar; 4. O entrecruzar da dimensão do acontecimento com os diferentes complexos
estruturais e conjunturais em que se insere permite compreender, numa perspetiva densa, o papel de figuras e
instituições relevantes da História portuguesa e analisar a sua ação em contexto.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
1. Analysis of the historiography of the Portuguese Modern Era seeks to provide knowledge and critical
understanding of historiographical discourse about central issues of the class; 2. Analysis of the history of
Portugal in supra and infranational contexts provides students with the skills for analysis and understanding of
national history in its external connections (European and global/Empire) and internal (local and regional
scales); 3. The study of various fields of English historical reality (the culture of the population) seeks to
provide students with the ability to select and interconnect information relevant to the understanding of
historical phenomena in a multidisciplinary perspective; 4. The interlacing of the magnitude of the event with
different structural and conjunctural complexes in which it appears makes it possible to understand, from a
deep perspective, the role of relevant institutions and figures of Portuguese history and analyze their actions in
context.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da disciplina assume duas dimensões:
1. Cabe ao professor: apresentar, numa dimensão macro, a bibliografia de referência para cada ponto do
programa; clarificar as noções operatórias e os modelos teóricos; enunciar os eixos estruturantes e a
problematização dos conteúdos em análise. Esta exposição será feita utlizando como suporte diversos
materiais – livros, documentos, cartografia, imagens.
2. Num ambiente de interação entre alunos e professor, e entre alunos, serão analisados problemas
específicos da matéria com recurso a bibliografia e documentos.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Resolução de problemas : 20%
Trabalho de síntese : 30%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
This class has two teaching dimensions:
1. The professor will present a macro-dimensional overview of the reference bibliography for each topic of the
class; clarify the operative ideas and theoretical models, outline the structural areas and questions of the class
material. This presentation will be done using various materials as aids - books, documents, maps, pictures.
2. In the interaction between students and professor, and among students, specific problems relating to the
bibliography and documents will be analyzed.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Problem resolving report: 20%
Synthesis work: 30%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A apresentação de leituras críticas da bibliografia, dos enquadramentos gerais das temáticas, a clarificação de
conceitos e a enunciação de problemáticas visa: a compreensão crítica e capacidade de diferenciação dos
discursos historiográficos sobre temáticas centrais da disciplina no campo da economia, da sociedade, da
política e da cultura, a capacidade de analisar e compreender a história nacional nas suas articulações
externas (europeia e global/império) e internas (escalas local e regional) bem como conhecer acontecimentos e
figuras relevantes da História portuguesa e analisar a sua ação em contexto;
A abordagem de estudos de caso em ambiente interativo entre professor e alunos, bem como entre alunos,
visa reforçar as competências atrás enunciadas e exercitar a capacidade de selecionar e entrecruzar a
informação relevante para a compreensão dos fenómenos históricos, bem como exercitar a reflexão, o espírito
crítico e o debate sustentado em dimensões históricas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The presentation of critical readings of the literature, the general framing of the issues, clarifying concepts and
the outline of issues seeks: a critical understanding and differentiation capacity of historiographical discourse
about central issues of the class in the field of economy, society, politics and culture, the ability to analyze and
understand national history in its external connections (European and global/empire) and internal (local and
regional scales) as well as learn about events and relevant figures of Portuguese history and analyze their
actions in context;
The use of case studies in an interactive environment between professor and students and between students,
seeks to enhance the skills listed above and exercise the ability to select and interconnect information relevant
to the understanding of historical events as well as exercising reflection, critical thinking and sustained debate
of historical dimensions.
3.3.9. Bibliografia principal:
ARAÚJO, A. C. (2003). A cultura das Luzes em Portugal: temas e problemas. Lisboa: Livros Horizonte.
CURTO, D. R. (2007). Cultura escrita - séculos XV a XVIII. Lisboa: ICS.
DIAS, J. S. S. (2006). Portugal e a cultura europeia (séculos XVI a XVIII). Porto: Campo das Letras.
HESPANHA, A. (coord.) (1993). "O Antigo Regime". In História de Portugal. Vol. IV. Lisboa: Círculo de Leitores.
LOPES, M. A. (2010). Protecção social em Portugal na Idade Moderna. Coimbra: Imprensa da Universidade.
MARCOCCI, G. & PAIVA, J. P. (2013). História da Inquisição Portuguesa, 1536-1821. Lisboa: Esfera dos Livros.
MAGALHÃES, J. R. (coord.) (1993). "No Alvorecer da Modernidade". In História de Portugal. Vol. III. Lisboa:
Círculo de Leitores.
MENESES, A. F. (coord.) (2001). "Portugal da paz da Restauração ao ouro do Brasil" In Nova História de
Portugal. Vol. VII. Lisboa: Editorial Presença.
NETO, M. S. (2010). O Universo da Comunidade rural. Coimbra: Palimage.

Mapa IV - Historiografia e Teoria da História/Historiography and Theory of History
3.3.1. Unidade curricular:
Historiografia e Teoria da História/Historiography and Theory of History
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Luís Vide Cunha Martins – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Margarida Sobral Neto, Rui Manuel Bebiano, Isabel Ferreira da Mota, João Paulo Avelãs Nunes - 65h cada, de
acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic
staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estudante deverá
Desenvolver a capacidade de pensar criticamente o fenómeno e a prática historiográficos;
Adquirir conhecimentos ao nível dos mais significativos horizontes de problematização emergentes no debate
historiográfico;
Compreender a historicidade das próprias teorias da história;
Ter a perceção do "lugar da história" em diferentes contextos espácio-temporais e, designadamente, no
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contexto das sociedades complexas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The student should
Develop a capacity for thinking critically about the phenomenon and historical practices;
Gain an understanding of the most significant emerging issues in the historical debate;
Understand the historicity of the history theory;
Understand the "place of history" in different space-time contexts and, namely in the context of complex
societies.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Elementos introdutórios;
2. A história como problemática;
3. Historiografias: momentos, configurações, lugares;
4. Teorias da História: matrizes, conceitos, debates;
5. Intersecções multidisciplinares;
6. Problemas em aberto
3.3.5. Syllabus:
1. Introductory elements
2. History as a problematic
3. Historiographies: moments, configurations, places
4. History theories: matrices, concepts, discussions
5. Multidisciplinary intersections
6. Open issues
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Sem exceção, os diversos ítens constantes do programa respondem diretamente aos desígnios da unidade
curricular: ali figuram quer os conteúdos destinados ao apetrechamento teórico e conceptual do aprendiz de
historiador (pontos 1 e 2), quer a clara insistência na pluralidade - conjuntural e contextual - de matrizes de
entendimento do "lugar da história" no respetivo entorno socio-político de referência (pontos 3 e 4), quer,
ainda, a abertura para os desafios colocados ao ofício de historiador na atualidade (pontos 5 e 6).
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Without exception, the various items in the program directly respond to the outline of class: either for the
equipping of the theoretical and conceptual apprentice historian (points 1 and 2) or the clear insistence on
plurality - situational and contextual - matrices for understanding "place in history" in the appropriate sociopolitical environment of reference (points 3 and 4), or the opening to the challenges posed to the office of
historian today (points 5 and 6).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas presenciais, de cariz teórico-prático, repartidas entre a exposição dos assuntos e a orientação prática
dos alunos, seja no sentido de uma organização do debate participado (mormente por ocasião da presença de
conferencistas convidados), seja em forma tutorial, mediante a coordenação de trabalhos de pesquisa e
recolha; bem assim, estimula-se a realização de curtos trabalhos de síntese e pesquisa bibliográfica ou, sendo
possível, de pesquisa fundamental, por parte de grupos de alunos.
Exame. 100%
mini testes: 50%
Outra: 50%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lectures of a theoretical-practical nature, divided between the presentation of topics and the practical guidance
of students, through group discussions of the sense of an organization (especially during the presence of
invited speakers) or in tutorial form, through research and collection; thus students are motivated to complete
short works of synthesis and research, or, if possible, fundamental research in groups.
Exam: 100%
Test: 50%
Other: 50%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O estímulo ao debate e à discussão crítica, visíveis na metodologia proposta, estão em articulação com o
objetivo expresso de fazer da cadeira um momento de aprofundamento reflexivo sobre a prática
historiográfica.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
O estímulo ao debate e à discussão crítica, visíveis na metodologia proposta, estão em articulação com o
objetivo expresso de fazer da cadeira um momento de aprofundamento reflexivo sobre a prática
historiográfica.
3.3.9. Bibliografia principal:
BERGER, Stefen (ed), Writing History. Theory and Practice. Londo: Hodder Arnold, 2003
CATROGA, Fernando, Os Passos do Homem como Restolho do Tempo: memória e Fim do Fim da História.
Coimbra:
Almedina, 2009
DELACROIX, Christian (dir), Historiographies. Concepts et Débats. Paris: Gallimard, 2 vols, 2010
HERNÀNDEZ SANDOICA, Elena, Tendencias Historiograficas Actuales. Escribir Historia Hoy. Madrid: Akal,
2004
MALERBA, Jurandir (org), A História Escrita. teoria e História da historiografia. São paulo: Contexto, 2010
LAMBERT, Peter; SCHOFIELD, Phillip (eds), Making History: na introduction to the history and practices of a
discipline. London: Routledge, 2009
TILMANS, Karin (ed), Performing the Past. memory, History ansd Identity in Modern Europe. Amsterdan:
Amsterdan unjiversity Press, 2010
TORGAl, L. R; MENDES, J. A; CATROGA, F, História da História em Portugal, Lisboa: Estampa, 1998
WOOLF, David, A Global History of History. Cambridge: Cambridge University Press, 2012

Mapa IV - Origens das Sociedades Complexas/Origins of Complex Societies
3.3.1. Unidade curricular:
Origens das Sociedades Complexas/Origins of Complex Societies
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Helena Maria Gomes Catarino – 65h
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):
O programa tem por objetivos introduzir os alunos no conhecimento dos modelos explicativos e nas
problemáticas (por vezes contraditórias) sobre a origem e evolução das sociedades estatais (da Neolitização à
formação das Cidades, Estados e Civilizações ditas Pré-Clássicas), para que compreendam a complexidade
das diferentes formações político-sociais. Neste contexto, discutem-se os processo de formação e evolução de
algumas dessas civilizações (do Velho e do Novo Mundo). Contudo, para que adquiram um conhecimento
histórico e geográfico mais aprofundado, dá-se relevância ao Próximo Oriente Asiático, ou seja às sociedades
Pré-Clássicas do Velho Mundo que, directa ou indirectamente, influenciaram as culturas e civilizações
mediterrânicas, preparando-os para uma análise crítica das fontes bibliográficas. No caso da lic. em História, o
programa é precedido de uma breve introdução sobre as origens e evolução da humanidade e generalidades
sobre a pré-história antiga.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Introduce students to the explanatory models and the issues (at times contradictory) of the origin and
evolution of state societies (from Neothilization to the formation of the so-called pre-classical Cities, States and
Civilisations) so that they can better understand the complexity of the different socio-political forms. In this
context, we will discuss the processes of formation and evolution of some of these civilisations (from the Old
and the New World). Nevertheless, so that students will gain a deeper historical and geographical
understanding, we will focus on the Near East, in other words the Pre-classical societies of the Old World that,
directly or indirectly, influenced the mediterranean cultures and civilisations. This will prepare the students for
a critical review of the bibliographic sources. In the case of the Bachelor's in History, the program is preceded
by a brief introduction to origins and evolution of humanity and general information about ancient pre-history.
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo das primeiras civilizações
1.1. Conceitos, metodologias e periodizações
1.2. Modelos teóricos sobre o processo de neolitização
1.3. Modelos teóricos sobre as origens do Estado e da Civilização
2. As civilizações primárias do Velho e do Novo Mundo
2.1. A Mesopotâmia e o Egipto
2.2. O Vale do Indo e a China
2.3. A Mesoamérica e o Peru
3. As Civilizações Pré-Clássicas do Próximo Oriente
3.1. Cidades, Estados e Impérios
3.2. Religião e ideologias do poder
3.3. Escritas, Literaturas e transmissões culturais

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of the first civilisations
1.1. Concepts, methodologies and periodizations
1.2. Theoretical models on the process of neothilization
1.3. Theoretical models on the origins of the State and Civilisation
2. The primary civilisations of the Old and New Worlds
2.1. Mesopotamia and Egypt
2.2. The Indus Valley and China
2.3. Mesoamerica and Peru
3. Near Eastern pre-classic civilisations
3.1. Cities, States and Empires
3.2. Religion and ideoologies of power
3.3. Cultural writings, literature and disclosures
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos adequam-se aos objetivos de preparar os alunos para um conhecimento genérico
sobre a origem e complexidade na formação das civilizações ditas pré-clássicas, no Velho e Novo Mundo,
dando-se especial ênfase às que influenciaram a civilização ocidental. Naturalmente que, na conjugação dos
conteúdos programáticos com os objectivos a atingir, é desejável que os alunos fiquem aptos a perceber as
questões teóricas e sua aplicação às diferentes realidades geográficas, estudando as chamadas “civilizações
primárias” até à formação dos estados e impérios, na perspetiva histórica, geográfica e cultural. Que fiquem
aptos a reconhecer, numa análise de base bibliográfica, as diversas fontes de informação e sua interpretação
crítica.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The class content will meet the objectives of helping students gain a general knowledge of the origin and
complexity of the formation of pre-classical civilisations, in the Old and New Worlds, with a special emphasis
on those that influenced western civilisation. Naturally, through the interconnection of the class content with
the learning objectives, students will become adept at understanding the theoretical issues and their
application to the different geographical realities and study the so-called "primary civilisations" up to the
formation of states and empires from an historical, geographical and cultural perspective. Students will also
learn to recognize, using a bibliographical analysis, the various sources of information and their critical
interpretation.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com recurso a PowerPoint. Algumas aulas terão um carácter mais prático, com base na
análise de textos (indicados na primeira aula), perspectivando-se debates temáticos.
Frequência: 75%
Trabalho de síntese: 25%
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical classes using PowerPoint. Some classes will be more practical, using text analysis as a
base, (indicated in the first class), with a view to thematic debates.
Midterm exam: 75%
Synthesis work: 25%
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A coerência das metodologias de ensino com vista à aprendizagem está implícita na explicação e
demonstração dos vários itens do programa, ou seja na aplicação das teorias aos modelos de formação e
evolução das diferentes civilizações objeto de estudo.
Começamos por indicar as metodologias de trabalho, conceitos e modelos teóricos, seguindo-se a exposição /
explicação dos conteúdos programáticos, para os quais é indicada a bibliografia genérica e específica (por
cada ponto do programa), a partir da qual os alunos ficam a conhecer as principais “ferramentas” de estudo
que devem aprofundar.
Indicam-se textos a partir dos quais devem realizar fichas de leitura / recensões (sobre modelos teóricos e/ou
sua aplicação a casos de estudo). A análise desses textos é apresentada / debatida em aulas previamente
calendarizadas e carecem da entrega da versão escrita. No final do semestre, realizam um teste escrito que
abrange as matérias sumariadas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The explanation and demonstration of the various syllabus items, or in other words, the application of theory to
the models of formation and evolution of the different target societies links the teaching methodologies with
the learning objectives.
First, the work methodologies, concepts and theoretical models are presented, followed by the
presentation/explanation of each item in the syllabus, for which both a generic and specific bibliography will be
provided (for each item). This will provide the students with an understanding of the principle study "tools"
they should use.
A list of texts will be provided to the students from which they will create a reading list/reviews (about
theoretical models and/or their application to case studies). These texts are analyzed/discussed according to
the schedule in the syllabus and students are not required to turn in a written version. There will be a test at the
end of the semester covering the entire semester.
3.3.9. Bibliografia principal:
BRAUDEL, F., 2001 - Memorias do Mediterrâneo. Pré-História e Antiguidade, Ed. Terramar, Lisboa.
JAGUARIBE, Helio, 2001 – Un Estudio Crítico de la Historia, 2 tomos, F. de Cult. Ec., México.
LEVÉQUE, Pierre, 2001 – As primeiras civilizações. I – Os Impérios do Bronze, Ed. 70, Lisboa.
LEVÉQUE, Pierre, 1990 – As primeiras civilizações. II –A Mesopotâmia /Os Hititas, Ed. 70, Lisboa.
NAVARRO, Francesc (Dir. Ed.), 2005 – História Universal. Ed. Salvat/Ed. Público.
REDMAN, Charles, 1990 - Los origines de la Civilización. Desde los primeros agricultores hasta la sociedad
urbana en el Próximo Oriente, Ed. Crítica, Barcelona.
ROTHMAN, Mitchells (Ed.), 1994 – Chiefdoms and early status in the Near East. The organizational dynamics of
complexity, Monographs in World Archaeol. nº 18, Prehistory Press.
WAGNER, Carlos G., 1999 - Historia del Cercano Oriente, Ed. Univ. Salamanca.
WHITEHOUSE, Ruth e WILKINS, John, 1986 – The making of civilization. History discovered through
archaeology, New York.

Mapa IV - Paleografia e Diplomática/Paleography and Diplomatics
3.3.1. Unidade curricular:
Paleografia e Diplomática/Paleography and Diplomatics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria José Azevedo Santos – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alegria Marques, Saul António Gomes, Maria do Rosário Morujão - 65h cada, de acordo com a
distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the academic staff on an
yearly basis.
Esta unidade curricular poderá ser lecionada por um, dois ou três docentes em simultâneo (módulos da
mesma turma). Sendo lecionada por um, terá uma carga letiva de 100%, se forem dois, a cada um cumprirá
50%, se forem três docentes caberá a cada um deles uma percentagem de 33,3% | This course may be taught
by one, two or three instructors simultaneously (co-teaching). The teaching load for each instructor may vary
between 33.3% and 100%.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno estude e aprofunde o valor e a difusão social da escrita ao longo dos séculos,
dominando na medida do possível vários tipos de fontes paleográficas que deve aprender a ler, a transcrever e
a compreender.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students are expected to learn about and understand the process of dissemination and the social value of
writing throughout the centuries, to be able to understand different kinds of paleographic sources, as well as
learn how to read and transcribe them
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Da oralidade à escrita
2. O poder da escrita e dos escritos
3. Os documentos e os seus sinais: do poder político, social e económico; de autenticidade; de solenidade
4. Os agentes da escrita
5. Transcrição de documentos.
3.3.5. Syllabus:
1. From oral culture to writing
2. The power of writing and writings
3. Documents and their signs – of political, social and economic power; authenticity; solemnity
4. Scribes
5. Transcription of documents.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos indicados, proporcionando aos estudantes tanto
conhecimentos teóricos sobre a origem, as formas e evolução da escrita e do seu estudo, como ferramentas
essenciais que lhes permitam ler e transcrever documentos antigos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives, providing students with both theoretical knowledge on the
origins, form and evolution of writing and its study and essential tools to enable them to read and transcribe
ancient documents.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Teórico-prática, com exercícios de leitura e transcrição de documentos e recurso frequente a visitas de estudo
e contacto com fontes originais de natureza e cronologia diversas.
Exame: 100%
Mini testes: 75%
Relatório de seminário ou visita de estudo : 15%
Outra: 10%
O somatório só aparentemente é de 200%. A avaliação obedece ao Regulamento aprovado que prevê a
possibilidade de exame final com uma valoração de 100%. Não sendo final, os restantes itens somam também
100%.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes, including reading and transcription exercises, field trips and contact with
original sources of different types and from different periods.
Exam: 100%
Test: 75%
Seminar ir study visit report: 15%
Other: 10%
The total is only apparently 200%. According to the Assessment Regulation, students can take a final exam
which is worth 100%. If they do not, the remaining items total 100%

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A exposição teórica e os exercícios práticos de leitura, análise e transcrição de documentos de diferentes tipos
e períodos permitem que os alunos adquiram tanto conhecimentos teóricos sobre a paleografia e a diplomática
como competências práticas. As visitas de estudo a arquivos e museus permitem-lhes observar diretamente
alguns documentos antigos, bem como consciencializar-se da importância da sua conservação.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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Lectures and practical exercises of reading, analysis and transcription of documents of different kinds from
different periods enable students to acquire both theoretical knowledge and practical skills in paleography and
diplomatics. The field trips to museums and archives allow them to observe directly ancient documents, and
also to become aware of the importance of preserving them.
3.3.9. Bibliografia principal:
Costa , A. J. da (1999). Álbum de Paleografia e Diplomática portuguesas .Coimbra: FLUC.
Gomes, S. (2007). In limine conscriptionis: documentos, chancelaria e cultura no Mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra (séculos XII a XIV). Viseu: Palimage Editores: CHSC.
Leonardi, C. (coord.) (1997). Modi di scrivere: technologie e pratice della scrittura dal manoscritto al CD-Rom.
Spoleto : Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo.
Marques, M. A. F. (1990). O papado e Portugal no tempo de D. Afonso III: 1245-1279 .Coimbra.
Morujão, M. do R. B. (2010). A Sé de Coimbra: a instituição e a chancelaria (1080-1318). Lisboa: FCG.
Santos, M. J. A. (1994). Da visigótica à carolina: a escrita em Portugal de 882 a 1172. Lisboa: JNICT-FCG.

Mapa IV - Seminário de História/Seminar of History
3.3.1. Unidade curricular:
Seminário de História/Seminar of History
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena da Cruz Coelho – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Manuela Tavares Ribeiro, Maria Alegria Fernandes Marques, Irene Vaquinhas, João Gouveia Monteiro,
Maria Teresa Veloso, Maria Antónia Lopes, Maria Margarida Neto, Rui Bebiano, João Paulo Avelãs Nunes - 65h
cada, de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h each, according to classes allocation to the
academic staff on an yearly basis.
Esta unidade curricular funcionará em várias turmas, de número variável | Seminar in History will be offered at
several different times with varying class sizes.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudantes deverão adquirir competências heurísticas e hermenêuticas, adequando conceptualizações e
metodologias da elaboração do saber histórico no âmbito das temáticas propostas pelos docentes.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will acquire heuristic and hermeneutical skills, adapting conceptualizations and methodologies of
historical knowledge to the thematic proposals presented by the professors.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Política, Sociedade, Economia e Cultura
1 Antiguidade
2 Idade Média
3 Idade Moderna
4 Idade Contemporânea
Estes Seminários serão desenvolvidos por diversos docentes que lecionarão matérias das suas
especialidades, no período cronológico e incidência temática das suas investigações.
3.3.5. Syllabus:
Politics, Society, Economy and Culture
1 Antiquity
2 Middle Ages
3 Modern Age
4 Contemporary Age
These seminars will be taught by various professors who will present materials of their own specialties and
chronological period and thematic focus of their research.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos estão adequados porque correspondem a matérias de pesquisa dos docentes e
têm em vista o objetivo último da iniciação à investigação, crítica das fontes e construção do saber histórico.
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The materials support the learning objectives as they correspond to matters of faculty research and have in
mind the ultimate goal of introduction to research, source criticism and construction of historical knowledge.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os temas serão apresentados pelos docentes que indicarão as fontes e bibliografia mais relevante. Caberá
então aos alunos, no âmbito de uma avaliação contínua, debater alguns aspetos específicos das temáticas em
exposições orais, realizar notas de leitura de obras, e elaborarem ainda um trabalho de investigação sobre
fontes publicadas ou inéditos que dará origem a um texto escrito, que será criticado e debatido.
Trabalho de Investigação : 80%
Outra. 20%

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The topics will be presented by professors, who will provide the most relevant sources and bibliography.
Students will be responsible, as part of an ongoing review, to discuss some specific thematic aspects in oral
presentations, take notes on their readings, and draft a research report on published or unpublished sources
that give rise to a written text which will be critiqued and debated.
Research work: 80%
Other: 20%
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Tratando-se de um Seminário obrigatório, nele se pretende levar o aluno a conhecer os caminhos da
investigação, a saber lidar com as fontes e a pôr em prática os conceitos e metodologias do trabalho histórico.
Privilegia-se assim amplamente a participação ativa dos alunos em debates orais, exploração de fontes e
elaboração de um trabalho de investigação.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This is a required class, and is intended to lead the student to a knowledge of the ways to do research, namely
dealing with sources and putting the concepts and methodologies of historical work in practice. Students will
prepare a research paper and their active participation in oral discussions and exploration of sources is
encouraged.
3.3.9. Bibliografia principal:
AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) (2000): História Religiosa de Portugal, vol. 1, Lisboa,
BRANDÃO, José Luís / OLIVEIRA, Francisco (coord.) (2014-2015); História de Roma Antiga. 2 vols., Coimbra,
COELHO, Maria Helena da Cruz (2013): O Município de Coimbra. Monumentos Fundacionais, Coimbra,
Crises em Portugal nos séculos XIX e XX, coord. de Sérgio Campos Matos, Lisboa,2002
JUDT, Tony (2009); O Século XX Esquecido. Lisboa,
LOPES, Maria Antónia (2010): Protecção Social em Portugal na Idade Moderna. Guia de estudo e de
investigação, Coimbra,
NETO, Margarida Sobral (2010), O Universo da Comunidade Rural, Coimbra, Palimage,
VAQUINHAS, I. (1996):Violência, justiça e sociedade rural. Os campos de Coimbra, Montemor-o-Velho e
Penacova de 1858 a 1918, Porto, Afrontamento,
VELOSO, Maria Teresa Nobre (2001), D. Afonso II. Relações de Portugal com a Santa Sé durante o seu reinado.
Coimbra.

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 - Ana Cristina Cardoso dos Santos Bartolomeu de Araújo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Cardoso dos Santos Bartolomeu de Araújo
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Ana Isabel Sacramento Sampaio Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Sacramento Sampaio Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 Leonor Dias da Conceição Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Leonor Dias da Conceição Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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
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Mapa V - António Resende de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Resende de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Helena Maria Gomes Catarino
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria Gomes Catarino
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Irene Maria de Montezuma de Carvalho Mendes Vaquinhas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Irene Maria de Montezuma de Carvalho Mendes Vaquinhas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático 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 - Isabel Maria Henriques Ferreira da Mota Mónica de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Henriques Ferreira da Mota Mónica de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - João Manuel Filipe de Gouveia Monteiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Filipe de Gouveia Monteiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - João Paulo Cabral de Almeida Avelãs Nunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Cabral de Almeida Avelãs Nunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
4.1.1.4. Categoria:
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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 - Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - José Luís Lopes Brandão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Lopes Brandão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 Pedro de Matos Paiva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro de Matos Paiva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Leontina Domingos Ventura
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Leontina Domingos Ventura
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 Alegria Fernandes Marques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alegria Fernandes Marques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Maria Antónia da Silva Figueiredo Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Antónia da Silva Figueiredo Lopes
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 Barbosa Morujão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Barbosa Morujão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 da Cruz Coelho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena da Cruz Coelho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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
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Mapa V - Maria José Azevedo Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Azevedo Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Maria Margarida Sobral da Silva Neto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida Sobral da Silva Neto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Maria Teresa Nobre veloso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Nobre veloso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Rui de Ascensão Ferreira Cascão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui de Ascensão Ferreira Cascão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Rui Luís Vide da Cunha Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Luís Vide da Cunha Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
4.1.1.4. Categoria:
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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 - Rui Manuel Bebiano do Nascimento
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Bebiano do Nascimento
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Saul António Gomes Coelho da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Saul António Gomes Coelho da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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 - Vítor Manuel Parreira Neto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Manuel Parreira Neto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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
Ana Cristina Cardoso dos Santos
Bartolomeu de Araújo
Ana Isabel Sacramento Sampaio Ribeiro
Ana Leonor Dias da Conceição Pereira
António Resende de Oliveira
Helena Maria Gomes Catarino
Irene Maria de Montezuma de Carvalho
Mendes Vaquinhas
Isabel Maria Henriques Ferreira da Mota
Mónica de Oliveira
João Manuel Filipe de Gouveia Monteiro
João Paulo Cabral de Almeida Avelãs
Nunes
Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho

Grau /
Degree

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Área científica / Scientific
Area
História Moderna e
Contemporânea
História Moderna
História
História – Idade Média
Arqueologia

100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

História

100

Ficha submetida

Doutor

História

100

Ficha submetida

Doutor

História

100

Ficha submetida

Doutor

História Contemporânea

100

Ficha submetida

Doutor

História Moderna
Estudos Clássicos –
Literatura Latina
História
História
História
História
História da Idade Média
História
História da Idade Média
História Moderna e
Contemporânea
História
História da Idade Média
História Moderna e
Contemporânea
História
História Moderna e
Contemporânea
História Medieval
História Moderna e
Contemporânea

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100
100
100
100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Doutor

José Luís Lopes Brandão

Doutor

José Pedro de Matos Paiva
Leontina Domingos Ventura
Maria Alegria Fernandes Marques
Maria Antónia da Silva Figueiredo Lopes
Maria do Rosário Barbosa Morujão
Maria Helena da Cruz Coelho
Maria José Azevedo Santos

Doutor
Mestre
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro

Doutor

Maria Margarida Sobral da Silva Neto
Maria Teresa Nobre veloso

Doutor
Doutor

Rui de Ascensão Ferreira Cascão

Doutor

Rui Luís Vide da Cunha Martins

Doutor

Rui Manuel Bebiano do Nascimento

Doutor

Saul António Gomes Coelho da Silva

Doutor

Vítor Manuel Parreira Neto

Doutor

(26 Items)

2600

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
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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*
26
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
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): 26
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
26
(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
26
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,
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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:
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 seminários, salas
de computadores, estúdio de rádio e televisão e laboratórios (línguas e geomorfologia). Cada departamento
dispõe de sala/s com acervos bibliográficos especializados onde se encontra bibliografia recente e fundos
antigos especializados. Os alunos têm ainda acesso ao Arquivo municipal, distrital e da Universidade, e a
bibliotecas existentes na FLUC (Biblioteca Central) e na Universidade (Biblioteca Geral da UC) e em todas as
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 da UC (CIUC).
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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 language and geomorphology labs. Each department
has rooms with specific bibliographic collections, including recent works and specialized older works.
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).
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. 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 e aos equipamentos digitais é generalizado em todas as salas. É, ainda, de
realçar a existência de infraestruturas existentes 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 for classes and student activities. 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. Access to the internet and digital equipment is available in all classrooms.
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
Centro de Investigação / Research Centre

Classificação (FCT)
IES / Institution
/ Mark (FCT)
Faculdade de Letras da
Muito Bom
Universidade de Coimbra

Observações /
Observations

Centro de História da Sociedade e da Cultura da
Universidade de Coimbra (CHSC)
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da
Muito Bom
Universidade de Coimbra (Ceis20)
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Excelente
– Laboratório Associado (CES)

Universidade de Coimbra

7 docentes

Universidade de Coimbra

1 docente

Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH)

Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra

1 docente

Universidade de Coimbra

1 docente

Excelente

Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do
Muito Bom
Património (CEAACP)

16 docentes

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/6d98b4ab-0c18-d620-200a-5409fcc37885
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:
Programas de mobilidade de estudantes e docentes (ERASMUS) deste Ciclo nas seguintes Universidades:
Alemanha: Berlin, Freiburg, Colónia, Hanôver, Munique, Siegen
Bélgica: Antuérpia, Gent
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Dinamarca: Roskilde
Espanha: Alcalá, Barcelona (2), Bilbao, Ciudad Real, Granada, Léon, Madrid (2), Santiago de Compostela,
Múrcia, Oviedo, Salamanca, Valencia, Valladolid, Zaragoza
França: Bordéus, Caen, Grenoble, Guiana, Nancy, Paris, Poitiers, Tours
Grécia: Atenas, Tessalónica
Holanda: Leiden
Hungria: Budapeste
Inglaterra: Southampton
Irlanda: Belfast
Itália: Cagliari, Florença, Lecce, Modena, Nápoles, Pisa, Roma (3), Sassari, Siena, Veneza, Viterbo
Letónia: Riga
República Checa: Hradec Králové, Olomouc
Roménia: Oradea
Suécia: Uppsala
Turquia: Ancara, Istambul
Mobilidade deste ciclo com o Brasil: 36 universidades, sendo 16 federais, 8 estaduais e 12 privadas (9
católicas).
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:
Teaching staff and student exchange programs (ERASMUS) for this program with the following Universities:
Germany: Berlin, Freiburg, Cologne, Hanover, Munich, Siegen
Belgium: Antwerp, Ghent
Denmark: Roskilde
Spain: Alcalá, Barcelona (2), Bilbao, Ciudad Real, Granada, Léon, Madrid (2), Santiago de Compostela, Múrcia,
Oviedo, Salamanca, Valencia, Valladolid, Zaragoza
France: Bordeaux, Cannes, Grenoble, Guiana, Nancy, Paris, Poitiers, Tours
Greece: Athens, Thessalonica
Netherlands: Leiden
Hungary: Budapest
England: Southampton
Ireland: Belfast
Italy: Cagliari, Florence, Lecce, Modena, Naples, Pisa, Rome (3), Sassari, Siena, Venice, Viterbo
Latvia: Riga
Czech Republic: Hradec Králové, Olomouc
Romania: Oradea
Sweden: Uppsala
Turkey: Ankara, Istanbul
Exchange programs with Brazil for this program: 36 universities, 16 federal, 8 state and 12 private (9 Catholic
universities).

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:
Os docentes do Curso têm desenvolvido atividades de consultoria na área da história e de tecnologias
derivadas (museologia, arquivologia, desenvolvimento local e regional, relações internacionais e didática da
história) junto de entidades como escolas dos ensinos básico e secundário, câmaras municipais, bibliotecas,
arquivos, dioceses, misericórdias, museus, empresas e comissões de coordenação e desenvolvimento
regional. Têm também assegurado formação pós-graduada como ações de formação, cursos de
especialização, cursos de 2º e de 3º ciclos e cursos de pós-doutoramento. Responsabilizam-se ainda pela
organização de eventos científicos e pela edição de publicações (monografias, obras coletivas, revistas e
catálogos). Estas atividades correspondem às necessidades do mercado, à missão e aos objetivos da
instituição.
7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the
institution:
The academic staff of this program have been involved in consulting in the area of history and related fields
(museology, archaeology, local and regional development, international relations and history didactics) for
organizations such as elementary and secondary schools, cities, libraries, archives, dioceses, charitable
organizations, museums, businesses and regional development agencies. They have also been involved in
training courses, specialization programs, and in master’s, doctoral and post-doctoral programs. They organize
academic events and publish books, collective works, journals and catalogues. These activities are related to
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market needs and to the goals and mission of the institution.

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:
O nível de desemprego do ciclo de estudos anterior ao que agora se propõe é de 9,3% (junho de 2014), valor
inferior ao registado em outros pares instituição/ciclo de estudos com idênticas características (Universidades
de Lisboa 12,3% e Porto 14,8%) e ligeiramente superior ao nível geral de desemprego da Universidade de
Coimbra e do País (8,3%).
8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry of Economy data:
The level of unemployment for the study cycle previous to the current proposal is 9.3% (June 2014), a rate
lower than other institutions/study cycles with identical characteristics (University of Lisbon, 12.3%; University
of Porto, 14.8%) and slightly higher than that of the University of Coimbra and the country (8.3%).
8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
A procura de estudantes nos últimos cinco anos do ciclo de estudos anterior ao que agora se propõe tem
excedido o número de vagas disponibilizadas, existindo no ano letivo de 2009-2010 cerca de 6 candidatos para
cada vaga, valor que passou para 5 em 2013-2014. A taxa de colocação (estudantes colocados por vagas
disponibilizadas) nos últimos cinco anos do ciclo de estudos anterior ao que agora se propõe tem variado
entre 131,7% e 115,0%. Em 2013-2014 os colocados excederam as vagas em 31,5%.
8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Student demand during the last five years for the study cycle previous to the current proposal has exceeded
the number of available slots. In 2009-2010 there were approximately 6 applicants for each available slot, which
decreased to 5 per slot in 2013-2014. The student acceptance rate in the last five years for the program prior to
the one in this proposal has varied between 131.7% and 115%. In 2013-2014 there were 31.5% more students
accepted than available slots.
8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
Existe colaboração regular com a FCSH/UNL, FLUL, ISCTE-IUL, FCH/UCP, FLUP, ICS/UM.
8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
There is regular collaboration between FLUC and FCSH/UNL, FLUL, ISCTE-UL, FCH/UCP, FLUP, ICS/UM.

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:
De acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei nº 74/2006 com as alterações introduzidas pelos DL 107/2008, de 25
de junho, e DL 115/2013, de 7 de agosto, será conferido o grau de licenciado aos estudantes que perfizerem um
total de 180 ECTS (60 ECTS por ano letivo, 30 ECTS por semestre correspondentes a 5 unidades curriculares
de 6 ECTS cada) ao longo de 6 semestres curriculares, seguindo os preceitos estabelecidos para este nível de
ensino.
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:
Under the terms of article 9 of Executive Order 74/2006, and the changes introduced by Executive Orders
107/2008 of 25 June, and 115/2013 of 7 August, the degree of bachelor will be conferred upon students who
complete a total of 180 ECTS (60 ECTS per school year, 30 ECTS per semester, which correspond to five
classes of 6 ECTS each) over the course of six semesters, according to the guidelines established for this level
of education.
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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
na deliberação da Universidade de Coimbra, que definiu que a cada ECTS correspondem 27 horas de trabalho
por parte do estudante. Neste curso as unidades curriculares têm 6 ECTS. Os estudantes dedicarão uma parte
do seu tempo ao estudo autónomo. A organização do trabalho em unidades curriculares semestrais permite
uma maior flexibilidade e favorece a mobilidade do estudante no espaço europeu do ensino superior.
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 also take into account the outcome of the
assessment by the University of Coimbra that established that each credit corresponds to 27 hours of work by
the student. In this program, each class is 6 ECTS. Students will spend part of their time in individual study.
Having semester length classes allows for greater flexibility and favors student exchange within the European
Higher Education Area.
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:
Departamentos e Faculdades de História de Universidades anglo-saxónicas.
10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:
History Departments and Schools in English-speaking countries.
10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
À semelhança do que acontece em Universidades de países anglo-saxónicos, o presente ciclo de estudos
procura assegurar aos estudantes apoio para o desenvolvimento de competências que lhes permitam
prosseguir estudos ao nível da pós-graduação ou exercer atividades profissionais, tais como a capacidade de
produzir discursos historiográficos, a capacidade de contextualizar e avaliar textos historiográficos, a
capacidade de aplicar conhecimento historiográfico à intervenção em diversos âmbitos profissionais, a
capacidade de correlacionar saberes de naturezas diversas, a capacidade de integração em outros contextos
profissionais, a capacidade de reestruturação ou de criação de organizações (públicas ou privadas).
10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference
institutions of the European Higher Education Area:
Similarly to what happens at universities in English-speaking countries, the current program seeks to support
students in developing skills that will enable them to pursue further studies or to engage in professional
activities, such as the ability to produce historiographical discourses, to contextualize and evaluate
historiographical texts, to apply historiographical knowledge to different areas, to interrelate different types of
knowledge, to adapt to different professional environments, to restructure or create public or private
organizations.
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11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)
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
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12.1. Pontos fortes:
Projeto inovador que visa a modernização do funcionamento da FLUC e a melhoria do processo ensinoaprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades e das aptidões dos seus estudantes
através da expansão e melhoria qualitativa das suas qualificações;
Noção de interdisciplinaridade, uma noção reconhecidamente constitutiva da condição atual do saber;
Papel central do estudante incitando-o a intervir sobre o seu percurso formativo;
Nova dinâmica na relação com as restantes Faculdades, dando a ver a especificidade constitutiva das Artes,
Humanidades e Ciências Sociais.
12.1. Strengths:
Innovative project aimed at updating the programs offered at Faculty of Arts and Humanities and improving the
teaching-learning process, thus contributing to the development of the capabilities and aptitudes of its
students, and therefore the qualitative improvement of their qualifications;
Concept of interdisciplinarity, recognized as essential in the current knowledge society;
Central role for students, encouraging them to be actively involved in their education;
New dynamic in the relationship with other faculties, highlighting the constitutive specificity of the Arts,
Humanities and Social Sciences.
12.2. Pontos fracos:
Sobrecarga de tarefas na generalidade dos membros do corpo docente.
Necessidade de reabilitação de instalações, de algum mobiliário e equipamentos.
12.2. Weaknesses:
Excessive workloads for the academic staff in general.
Need to update facilities and some furnishings and equipment.
12.3. Oportunidades:
A estrutura do curso permitirá aos estudantes o desenvolvimento de uma formação de banda larga que lhes
possibilitará quer a frequência de cursos de pós-graduação, quer a integração profissional em diversas áreas.
12.3. Opportunities:
The program structure will provide the students with a broad based education that will allow them to continue
with (post)graduate studies or work in a variety of professional areas.
12.4. Constrangimentos:
Dificuldade de renovação do corpo docente.
Algumas dificuldades em termos de organização das bibliotecas especializadas (ausência de acesso direto).
12.4. Threats:
Difficulty renewing academic staff.
Some difficulties in terms of organizing specialty libraries (lack of direct access).
12.5. CONCLUSÕES:
Apesar dos constrangimentos e dos pontos fracos aludidos, considera-se que a nova estrutura curricular, a
configuração das unidades curriculares e o recurso a instrumentos complementares de intervenção permitirão
melhorar a formação assegurada e motivar os estudantes quer a realizar formação pós-graduada, quer a
integrar-se ativa e criativamente no mercado de trabalho.
No que diz respeito aos instrumentos complementares de intervenção, salientam-se o acompanhamento
tutorial, a iniciação à investigação e a valorização de atividades extracurriculares (creditáveis em suplemento
ao diploma).
12.5. CONCLUSIONS:
Notwithstanding the constraints and weak points mentioned above, we believe that the new curriculum
structure including the classes and the use of complementary support tools will improve the education and
training provided, and motivate students to pursue (post)graduate studies or to join the labor market in an
active and creative manner.
With respect to the complementary support instruments, we highlight advisory assistance, introduction to
research and the enhanced importance of extra-curricular activities (included in the diploma supplement).
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