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de estudos
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:
Português
A3. Study programme name:
Portuguese
A4. Grau:
Licenciado

Perguntas A5 a A10
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Língua e Literatura Materna
A5. Main scientific area of the study programme:
Native Language and Literature
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF):
223
A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável:
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:
40
A10. Condições especificas de ingresso:
Uma das seguintes provas: Literatura Portuguesa (15) 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: (15) Portuguese Literature 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:
Português
A12.1. Study Programme:
Portuguese
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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Linguística Portuguesa/Portuguese Linguistics
Literatura de Língua Portuguesa/Portuguese Language Literature
Cultura de Língua Portuguesa/Portuguese Language Culture
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
(6 Items)

LNGP
LTLP
CLP

12
12
0

30
78
12

FG

0

24

INIC

0

18

OCC

0

30

24

192

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 unidades curriculares e de docente dos ECTS que
podem integrar a área de especialização.
A16. Observations:
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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
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_Portugues_Despacho_160_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.
Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre
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2. Plano de estudos
Mapa III - - 1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Português
2.1. Study Programme:
Portuguese
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:
1 st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit
Semântica do Português/ Portuguese
Semantics
Literatura Portuguesa do Modernismo ao PósModernismo/ Modern and Postmodern
Portuguese Literature
Introdução aos Estudos Linguísticos/
Introduction to Linguistic Studies
Morfologia do Português/ Portuguese
Morphology
Introdução aos Estudos Literários/ Introduction
to Literary Studies
Literatura Portuguesa do Barroco ao
Neoclassicismo/ Portuguese Literature from the
Baroque to Neoclassicism
Estudos Queirosianos/ Studies on Eça de
Queiroz
Problemas Críticos da Literatura Brasileira /
Critical Issues in Brazilian Literature
Literaturas Angolana e Moçambicana/ Angolan
and Mozambican Literatures
Literatura e outras Artes/ Literature and other
Arts
Cultura Portuguesa/ Portuguese Culture
Culturas Africanas/ African Cultures

Duração
Área Científica
Horas Trabalho
/
/ Scientific
/ Working
Duration
Area (1)
Hours (3)
(2)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact Hours
Observations
(4)
(5)

LNGP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

LNGP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LNGP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

CLP
CLP

semestral 162
semestral 162

TP-60; OT-5;

6
6

Optativa
Optativa

TP-60; OT-5;

(12 Items)

Mapa III - - 2º semestre
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2.1. Ciclo de Estudos:
Português
2.1. Study Programme:
Portuguese
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
Sintaxe do Português/ Portuguese Syntax
Literatura Portuguesa do Renascimento/
Portuguese Literature of the Renaissance
Fonética e Fonologia do Português/ Portuguese
Phonetics and Phonology
História da Língua Portuguesa/ History of the
Portuguese Language
Variedades do Português/ Varieties of
Portuguese
Literatura Portuguesa do Romantismo ao Fim
de Século/ Portuguese Literature from
Romanticism to Fin-de-Siècle
Literatura Portuguesa Medieval/ Portuguese
Medieval Literature
Teoria da Literatura/ Literary Theory
Literatura Brasileira/ Brazilian Literature
Literaturas São-tomense, Cabo-verdiana e
Guineense/ Literatures of São Tomé, Cape
Verde and Guinea-Bissau
Estudos Camonianos/ Studies on Camoes
Estudos Pessoanos/ Studies on Fernando
Pessoa
(12 Items)

Duração
Área Científica
/
/ Scientific
Duration
Area (1)
(2)
LNGP
semestral

Horas
Observações
Horas Trabalho
Contacto /
/
/ Working
ECTS
Contact Hours
Observations
Hours (3)
(4)
(5)
162
TP-60; OT-5;
6

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

LNGP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LNGP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LNGP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP
LTLP

semestral 162
semestral 162

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

6
6

Optativa
Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

semestral 162

TP-60; OT-5;

6

Optativa

LTLP

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 curso de 1º ciclo em Português tem por objetivo central proporcionar uma base interdisciplinar de
conhecimentos, que permita formar profissionais no domínio das Humanidades. De acordo com esse perfil, os
objetivos a alcançar traduzir-se-ão também na aquisição por parte dos alunos das seguintes competências:
- Capacidade ampla de expressão oral e escrita em português.
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- Consolidação de uma dimensão internacional da língua, literatura e cultura.
- Capacidade para estabelecer relações entre a área de formação e outras áreas do saber, mais ou menos
próximas.
- Capacidade para distinguir entre conhecimento científico e opinião ou crença.
- Competência argumentativa, autonomia intelectual e capacidade crítica.
- Capacidade para aceder à informação e para a tratar de acordo com critérios de pertinência e relevância.
- Capacidade para usar de forma inovadora os conhecimentos e competências adquiridos.
- Perceção do valor civilizacional das Humanidades e das competências que elas transmitem.
3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
The central aim of the 1st cycle in Portuguese is to provide students with an interdisciplinary grounding in the
area of the Humanities. Accordingly, students are expected to acquire the following:
- Comprehensive skills in speaking and writing in Portuguese.
- An increased awareness of the international dimension of the Portuguese language, literature and culture.
- An ability to establish connections between their field of specialization and other related fields.
- The ability to distinguish grounded knowledge from opinion or belief.
- Argumentation skills, intellectual autonomy and critical thinking skills.
- The ability to find information and to process it according to criteria of pertinence and relevance.
- The ability to use the knowledge and skills acquired in an innovative manner.
- An awareness of the cultural value of the Humanities and the competences associated with them.
3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
a)Competência linguística e comunicativa de elevada qualidade:
- Conhecimento aprofundado da língua portuguesa, ao nível da sua estrutura, funcionamento, contexto
histórico e usos.
- Capacidade de identificar, analisar e refletir criticamente sobre diferentes modalidades discursivas,
designadamente sobre códigos retóricos e literários.
- Capacidade de produzir autonomamente textos analíticos e reflexivos, bem como de adequar o discurso a
diferentes situações e media comunicativos.
b)Competência cultural e literária elevada, privilegiando os espaços culturais de Portugal e dos países
lusófonos:
- Conhecimento aprofundado e atualizado das principais fontes de representação cultural portuguesa,
incluindo a sua literatura.
- Conhecimento transversal das culturas de língua oficial portuguesa, atendendo à sua diversidade geográfica,
histórica e identitária.
- Domínio dos instrumentos de interpretação e análise do texto literário e capacidade de integrar culturalmente
o fenómeno literário.
3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
a) High level language and communication skills:
- A deep understanding of the structure, functions, historical background and uses of the Portuguese
language.
- The ability to identify, analyze and reflect critically on different types of discourses, and their rhetorical and
literary codes.
- The ability to produce analytical and reflective texts, as well as to adapt the discourse to different
communicative situations and media.
b) High level cultural and literary competence, particularly regarding cultural spheres in Portugal and
Portuguese-speaking countries:
- Deep and up to date knowledge of the main sources of Portuguese culture and literature.
- Broad knowledge of Portuguese-speaking cultures, considering their geographical and historical diversity.
- Mastery of instruments for interpreting and analyzing literary texts, and ability to understand literary
phenomena in their cultural context.
3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
O curso de 1º ciclo em Português tem por objeto de estudo a Língua Portuguesa (na sua diversidade) e as
Literaturas e as Culturas que, embora geograficamente dispersas, se exprimem em Português. Visa pois
proporcionar uma formação de banda larga no domínio da língua portuguesa e das suas múltiplas culturas e
literaturas, tendo em conta todo o espaço lusófono. Pela sua natureza patrimonial e identitária, tem lugar
obrigatório numa Faculdade de Letras portuguesa e reveste-se de inquestionável relevância social.
Enquanto curso de 1º ciclo, o curso de Português contribui para a promoção e valorização da língua e cultura
portuguesas e da língua e culturas dos países em que se fala português. O curso forma profissionais com
elevada competência nas suas áreas científicas de referência (os Estudos Linguísticos e os Estudos
Literários), profissionais que nos seus vários domínios de atuação – ensino, nos seus vários níveis,
instituições culturais, relações internacionais, etc. – contribuem para o reforço da literacia em português,
reforçando ainda a presença da sua instituição formativa no país e no estrangeiro. O curso permite aos seus
estudantes especializações, a realizar em cursos de 2º ciclo, em Ensino ou em áreas «de fileira» do estudo
científico da língua e da literatura de língua portuguesa. Mas o curso funciona também como um polo de
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atração de estudantes e estudiosos de todo o mundo, o que se manifesta na frequência com que o curso é
frequentado por estudantes em mobilidade internacional ou por docentes de outros países que nele lecionam.
O curso de Português fornece, ainda, boa parte do corpo docente que na Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra se dedica ao ensino da língua e cultura portuguesas a estrangeiros, em cursos de periodicidade
curta e em regime intensivo. Este facto é revelador da alta qualificação científica e académica do seu corpo
docente, o que é manifesto na sua produção científica e internacionalização, bem como na forma como essa
produção científica se repercute numa docência academicamente atualizada.
O curso de 1º ciclo de Português desempenha, pois, um papel estratégico na reflexão sobre a identidade
cultural portuguesa, bem como sobre a forma como essa identidade se constituiu e constitui ainda hoje numa
relação constitutiva com espaços onde se falam variedades do português. É este um dos tópicos centrais da
articulação entre docência e investigação no curso, e o facto ajuda a perceber o papel do curso numa
universidade como a de Coimbra, uma instituição indissociável da longa história portuguesa. O curso
desempenha por isso um papel central na reflexão que sobre as Humanidades se processa na Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, contribuindo para a consolidação de uma dimensão internacional da
língua, literatura e cultura portuguesas (e, mais latamente, em português).
3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the
institution:
The object of study of the 1st cycle in Portuguese is the Portuguese language (in its many varieties) and
Portuguese-language literatures and cultures worldwide. Its aim is therefore to provide a broad-based
education in Portuguese and its many cultures and literatures in the so-called Lusophone space. Given the
heritage and identity dimensions of language, a program in Portuguese has an obligatory place at any
Portuguese Faculty of Arts and Humanities and its social relevance is unquestioned.
As a first degree, this program contributes to the promotion and enhancement of Portuguese culture and
language, as well as the language and cultures of Portuguese-speaking countries. It provides high level
education and training in its main fields (linguistic and literary studies) to its graduates who, in various
professional contexts – teaching, cultural institutions, international relations, etc. – contribute to improving
literacy in Portuguese, and also to enhancing the presence of their alma mater at home and abroad. The
program provides a grounding for pursuing specialized studies at master’s level, whether in teaching or in
Portuguese language and literatures. In addition, it is a magnet for students and scholars from around the
world, as evidenced by the number of exchange students who attend it and lecturers from other countries who
teach in it. A significant part of the teaching staff of this program is also involved in the annual, summer and
intensive courses in Portuguese as a Foreign Language. This is an indication of the high academic
qualifications of its staff, as is their level of internationalization and significant academic production, which has
a positive impact on teaching.
Thus, this program plays a strategic role in the reflection on Portuguese cultural identity, on the way it
developed historically and how it is still today an essential element in places where varieties of Portuguese are
spoken. This is one of the key topics in the interconnection between teaching and research in this program,
and this fact helps us understand the role of the 1st cycle in Portuguese at the University of Coimbra, an
institution that is inseparable from the long history of Portugal. Hence, the program plays a central role in the
ongoing reflection about the Humanities at the Faculty of Arts and Humanities of the University of Coimbra,
contributing to strengthening the international dimension of the Portuguese language, literature and culture
(and more broadly of Portuguese-language literatures and cultures)

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição
3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
A Universidade de Coimbra é uma instituição de criação, análise crítica, transmissão e difusão de cultura, de
ciência e de tecnologia que, através da investigação, do ensino e da prestação de serviços à comunidade,
contribui para o desenvolvimento económico e social, para a defesa do ambiente, para a promoção da justiça
social e da cidadania esclarecida e responsável e para a consolidação da soberania assente no conhecimento.
São fins da Universidade de Coimbra: a) A formação humanística, filosófica, científica, cultural, tecnológica,
artística e cívica; b) A promoção e valorização da língua e da cultura portuguesas; c) A realização de
investigação fundamental e aplicada e do ensino dela decorrente; d) A contribuição para a concretização de
uma política de desenvolvimento económico e social sustentável, assente na difusão do conhecimento e da
cultura e na prática de atividades de extensão universitária, nomeadamente a prestação de serviços
especializados à comunidade, em benefício da cidade, da região e do país; e) O intercâmbio cultural, científico
e técnico com instituições congéneres nacionais e estrangeiras; f) A resposta adequada à necessidade de
aprendizagem ao longo da vida; g) A preservação, afirmação e valorização do seu património científico,
cultural, artístico, arquitetónico, natural e ambiental; h) A contribuição, no seu âmbito de atividade, para a
cooperação internacional e para a aproximação entre os povos, com especial relevo para os países de
expressão oficial portuguesa e os países europeus, no quadro dos valores democráticos e da defesa da paz.
O ensino é adaptado às exigências do mercado de trabalho, é fortemente internacionalizado e tem a
investigação científica como elemento central. A UC conta ainda com centros de investigação em vários
domínios e desenvolve também um conjunto extenso de atividades de transferência de saberes, apoio ao
empreendedorismo e desenvolvimento do tecido empresarial. A Universidade promove ainda, de forma ativa e
concertada, o empreendedorismo e inovação para toda a comunidade. O programa, catalisado pela própria
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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:
O curso de Português integra-se plenamente na missão da Universidade de Coimbra, na medida em que faz
seus vários dos objetivos desta, nomeadamente 1) A formação humanística, cultural e cívica; 2) A promoção e
valorização da língua e cultura portuguesas; 3) A articulação permanente entre a investigação realizada pelos
seus docentes e o ensino dela decorrente; 4) O retorno social da investigação, por meio da difusão do
conhecimento e da cultura – desde logo por meio do ensino e de uma permanente reflexão sobre o papel
social e cívico do ensino - e de atividades de extensão universitária (em escolas do ensino não-superior, em
instituições de tipo cultural, no espaço público em geral); 5) O intercâmbio cultural e científico com
instituições nas quais se lecionam cursos congéneres, quer no mundo lusófono, quer no espaço da União
Europeia, quer noutras latitudes; 6) A preservação, estudo, ensino e divulgação do património linguístico,
literário e cultural português e, mais latamente, do mundo em que se fala português; 7) A contribuição para o
intercâmbio e a cooperação internacional, com especial destaque para os países de língua oficial portuguesa,
mas também com os países do espaço europeu e outros; 8) A defesa de uma conceção não-imperial e nãocolonial da língua e da cultura portuguesas, e de uma perspetiva intercultural de ensino-aprendizagem, ao
serviço de uma sociedade democrática e inclusiva.
O ensino no curso de Português pressupõe investigação científica de ponta, levada a cabo nas unidades de
I&D que os seus docentes integram, responde às exigências do mercado e é fortemente internacionalizado,
uma vez que os seus docentes praticam intercâmbio académico intenso quer no espaço europeu, quer no
espaço da CPLP, dada a natureza do curso (com especial destaque para o Brasil), quer nos EUA. O curso, por
seu turno, recebe professores visitantes de vários países, com especial destaque para os países do espaço
europeu e do Brasil. Para lá dos programas de intercâmbio europeus, como o Erasmus, o curso de Português
é, de entre os cursos nacionais, o mais envolvido em programas de intercâmbio estudantil com o Brasil, como
o Programa de Licenciaturas Internacionais. Em nenhum curso de Português do país é tão forte a presença de
estudantes do Brasil, visível todos os anos no envolvimento do curso na realização da Semana Cultural
Brasileira da Universidade de Coimbra (em 2014 já na sua IV edição). Finalmente, cumpre referir que a
Faculdade de Letras dispõe de uma oferta cultural variada e intensa, dinamizada pelas suas muitas áreas de
conhecimento (patentes nos seus 13 cursos de 1º ciclo) e pelas suas unidades de I&D. Por seu turno, a
Universidade de Coimbra dispõe de várias Unidades de Extensão Cultural, como o TAGV, o Museu da Ciência,
o Centro de Documentação 25 de abril, entre outras, vocacionadas para a dinamização cultural e com um
impacto assinalável na vida universitária e estudantil.
3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational,
scientific and cultural project:
The program in Portuguese is entirely consistent with the mission of the University of Coimbra since their aims
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1bdc3356-f9b8-bad1-72c7-5409cfe0a6fb&formId=6fb23d6d-49ec-82d9-883d-54…

9/75

13/10/2014

NCE/14/00346 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

coincide, specifically in what concerns 1) humanistic, cultural and civic education; 2) the promotion and
enhancement of Portuguese language and culture; 3) the interconnection between research and teaching; 4)
the promotion of the social impact of research by disseminating knowledge and culture – through teaching, but
also through continual reflection on the social and civic role of teaching, and through outreach activities (in
elementary and secondary schoools, cultural institutions, and the public space in general); 5) cultural and
academic exchange with institutions where similar programs are offered, in the Portuguese-speaking world, the
European Union and elsewhere around the world; 6) the preservation, study, teaching and dissemination of the
Portuguese linguistic, literary and cultural heritage, and more broadly of the heritage of Portuguese-speaking
spaces; 7) the contribution to international exchange and cooperation, especially with Portuguese-speaking
countries but also other countries; 8) the defense of a non-imperal and non-colonial conception of the
Portuguese language and culture, and an intercultural approach to teaching-learning at the service of an
inclusive and democratic society.
Teaching in the program in Portuguese is based on advanced research carried out in the research centers to
which the staff is affiliated; it responds to market demands and is strongly internationalized given that its
teaching staff are intensely involved in academic exchange within the European space and the space of the
Community of Portuguese-speaking Countries (CPLP) (especially Brazil), as well as with the United States of
America. The program also receives guest professors from several countries, particularly from Europe and
Brazil. Besides European exchange programs such as Erasmus, the 1st cycle in Portuguese is, at the national
level, the one most involved in student exchange programs with Brazil (e.g. the “Programa de Licenciaturas
Internacionais”). Among the programs in Portuguese at national universities, it is the one with the highest
number of Brazilian students, and this is visible in the program’s participation in the Brazilian Cultural Week at
the University of Coimbra (already in its 4th edition in 2014). Finally, it is important to mention that the Faculty
of Arts and Humanities offers many different cultural events, organized by its different areas and research
centers. In turn, the University of Coimbra has various cultural units, such as the Gil Vicente Academic Theater,
the Science Museum, the 25th of April Documentation Center, among others, which play a significant role in the
life of the whole academic community.

3.3. Unidades Curriculares
Mapa IV - Cultura Portuguesa/Portuguese Culture
3.3.1. Unidade curricular:
Cultura Portuguesa/Portuguese Culture
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Silva Machado – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria do Rosário Prata Ferreira dos Santos - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h
according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Do ponto de vista dos conteúdos e da reflexão crítica, os/as alunos/as deverão
a) compreender a importância dos mitos na construção da identidade nacional;
b) questionar a correspondência entre esse assumido espelho de uma nação e de um povo e os sucessivos
horizontes históricos que o motivam.
Do ponto de vista das capacidades e competências, os/as estudantes deverão
a) ter adquirido (ou consolidado) e ser capazes de utilizar produtivamente os conceitos e os instrumentos de
análise relevantes para esta reflexão situada no âmbito dos estudos sobre a cultura;
b) ter desenvolvido competências de leitura crítica de fontes e de bibliografia secundária.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Regarding content and critical thinking, students should be able to:
a) understand the importance of myth in the construction of national identity;
b) question the correspondence between this assumed nation and people mirror and its successive historical
causes.
Regarding skills, students should
a) have acquired (or consolidated) concepts and tools of analysis relevant to studies of culture reflection and
be able to use them productively;
b) have developed skills of critical reading of primary and secondary sources.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Esta disciplina debruça-se sobre a formação e a evolução da mitografia Portuguesa. Serão abordados e
criticamente perspetivados os principais mitos estruturantes da identidade nacional, entendida como
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representação historicamente construída. Com base em diferentes tipos de textos (historiográficos,
ensaísticos, literários, artísticos) colhidos em épocas sucessivas (desde os seus fundamentos até à
atualidade), estes mitos serão estudados na sua origem, fixação/institucionalização, reescritas/reformulações
e respetivas implicações ideológicas.
Os temas e conceitos operativos a debater incluem: realidade, representação, verdade, ficção, história, mito,
passado, memória, cultura, identidade, povo, tradição, estado, nação.
3.3.5. Syllabus:
This course focuses on the birth and evolution of Portuguese mythography. The main structuring myths of
national identity representation, as historical constructions, will be critically addressed and put into
perspective. These myths will be studied based on different types of texts (historiography, essays, literature,
art) in a diacronic line (from its foundation to the present), and focused on its origin, fixing / institutionalization,
rewritings and their ideological implications.
The topics and operating concepts to be discussed include: reality, representation, truth, fiction, history, myth,
past, memory, culture, identity, people, tradition, state, nation.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os mitos selecionados no programa como objeto de análise e reflexão constituem a matéria simbólica e
narrativa sobre a qual a identidade nacional instituída se foi ao longo dos séculos construindo e reforçando;
os textos selecionados para ilustrar os vários momentos desse processo de elaboração mítica são exemplos
paradigmáticos da forma como ao longo dos séculos essa identidade foi sendo representada, e como as
sucessivas representações dialogam entre si, se assumem ou se contestam, se reforçam ou se reformulam,
num processo cultural dinâmico pleno de ambiguidades e contradições que se desenham contra o pano de
fundo das ideologias e políticas específicas de cada época.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The myths to be analysed ans discussed during the course are the symbolic and narrative material upon which
the established national identity was built over the centuries; texts selected to illustrate the various stages of
this mythical elaboration process are paradigmatic examples of how that identity was represented over the
centuries; how the successive representations interact with each other; how myths assume, dispute, reinforce
or reshape themselves, in a dynamic process of cultural ambiguities and contradictions that are drawn under
particular ideologies and policies.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desenrolar-se-ão em torno de um conjunto selecionado de textos de diversas épocas e géneros
literários -- abrangendo desde o séc. XIII ao séc. XX e desde a narrativa historiográfica e os escritos didáticos
ao ensaio e à poesia -- que serão historicamente contextualizados e criticamente trabalhados enquanto
representações de uma determinada ideia de nacionalidade.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes are based in selected texts from various periods and literary genres – from the thirteenth century
through twenty first century and comprising historiographic and didactic narrative, essays and poetry. These
texts will be historically contextualized and critically discussed as representations of a certain idea of
nationality.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O estudo contextualizado dos textos propostos, articulado com a reflexão crítica sobre os mesmos, requererá
da parte dos/as alunos/as o desenvolvimento de competências de leitura crítica bem como o uso de conceitos
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e instrumentos de análise do âmbito dos estudos sobre cultura, e proporcionar-lhes-á os conhecimentos
necessários à construção de um quadro mental próprio sobre a formação, a evolução e as virtualidades
significativas da mitografia nacional.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contextualized study of the proposed texts, in association with its critical reflection, requires students to
develop skills of critical reading. Students are also expected to use concepts and analytical tools of studies on
culture which provide them the necessary knowledge to build their own mental picture on the formation,
evolution and significant virtualities of national mythography.
3.3.9. Bibliografia principal:
Dias, J. (2004). O essencial sobre os elementos fundamentais da cultura portuguesa. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda.
Hall, S. (2005). A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A.
Geary, P. J. (2008). O Mito das Nações: A Invenção do Nacionalismo. Lisboa: Gradiva.
Lourenço, E. (2001). O labirinto da saudade: psicanálise mítica do destino português. Lisboa: Gradiva.
Moura, V. G. (2005). Lusitana praia: ensaios e anotações. Porto: Asa.
Saraiva, António José (1995). Para a história da cultura em Portugal. Lisboa: Gradiva. 2 vols.
Real, M. (2011). Introdução à cultura portuguesa: séculos XIII e XIX. Lisboa: Planeta.

Mapa IV - Culturas Africanas/African Cultures
3.3.1. Unidade curricular:
Culturas Africanas/African Cultures
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Pires Laranjeira – 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):
Conhecer factos básicos da civilização africana: geografia, história, tradição, cultura, arte
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know basic African civilization: geography, history, tradition, culture and arts
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. A civilização africana: geografia física e humana. O tráfico negreiro, a Conferência de Berlim e o
colonialismo moderno.
2. A teoria de Cheik Anta Diop e o Afrocentrismo. Renascimento Negro e modernidade: o panafricanismo, a
negritude e a libertação nacional.
3. A África antiga na África moderna: mestres do saber, sonoridades e escrita.
3.1. Os reinos antigos. Os Dogons, Ogotemêli e a cosmogonia.
3.2. Breve introdução ao islamismo. Os fulas e os sufis. Amadou Hampâté Bâ e os textos antigos.
3.3. A epopeia oral, a escrita e a música.
4. Angola. Esboço de História e Sociedade. Pintura e outras artes.
5. Moçambique. Esboço de História e Sociedade. Pintura e outras artes.
6. Cabo Verde. Esboço de História e Sociedade. A cultura e a crioulidade.
7. São Tomé e Príncipe. Esboço de História e Sociedade. Teatro tradicional e outras artes.
8. Guiné-Bissau. Esboço de História e Sociedade. A cultura.
3.3.5. Syllabus:
1. African civilization: human and physical geography. The African slave trade, the Berlin Conference and
Modern Colonialism.
2. Cheik Anta Diop’s theories and Afrocentrism. Black Renaissance and Modernity: Pan-africanism, Negritude
and national liberation.
3. Ancient Africa in the Modern Africa: masters of knowledge, sonorities and writing.
3.1. Ancient kingdoms. Dogons, Ogotommeli and cosmogony.
3.2. Brief introduction to Islam. The Fulas and the Sufis. Amadou Hampâté Bâ and the ancient texts.
3.3. The oral epic, writing and music.
4. Angola. Outlining history and society. Painting and other arts.
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5. Mozambique. Outlining history and society. Painting and other arts.
6. Cape Verde. Outlining history and society. Culture and creoleness.
7. São Tomé and Príncipe. Outlining history and society. Traditional theater and other arts.
8. Guinea. Outlining history and society. Culture.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Saber a geografia de África, os seus fundamentos históricos e sociais, a sua diversidade, para conhecer e
avaliar as culturas
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To know the geography of Africa, their historical and social foundations, their diversity, in order to understand
and evaluate their cultures.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leitura caseira de textos, mapas, etc., exposição do docente na aula, apoio de textos e imagens, com debate
coletivo sobre factos e conceitos fundamentais.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Home readings of texts, maps, etc. The teacher will open the lecture by exposing a theme through the support
of texts and images, with the intention of inducing collective debate about fundamental facts and concepts.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Familiarizar os discentes com o continente, desde a geografia à arte tradicional, até às lutas de libertação.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The aim of the course is to familiarize students with the continent: from its geography to its traditional art, to its
liberation struggles.
3.3.9. Bibliografia principal:
CHABAL, P., D. Birmingham, J. Forrest, M. Newitt, & G. Seibert, E. S. Andrade (2002). A history of postcolonial
lusophone Africa. London: Hurst, 2002.
CRISTÓVÃO, F. (Ed.), Amorim, M. A., Marques, M. L. G., & Moita, S. B. (2005). Dicionário temático da lusofonia.
Lisboa: Texto.
DAVIDSON, B. (1981). À descoberta do passado de África. Lisboa: Sá da Costa.
KI-ZERBO, J. (n. d.). História da África negra (Ed. rev. e actualiz.). (Vols. 1-2). Mem Martins: Europa-América.
POURTIER, R. (2001). Afriques noires. Paris: Hachette.
SOW, A. I. et al. (1980). Introdução à cultura africana. Lisboa: Ed. 70.

Mapa IV - Estudos Camonianos/Studies on Camoes
3.3.1. Unidade curricular:
Estudos Camonianos/Studies on Camoes
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Augusto Cardoso Bernardes – 65h
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3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Carlos Seabra Pereira - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according to
classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, o aluno deve:
a) Identificar as questões essenciais referentes ao contexto e ao texto camoniano;
b) conhecer as orientações principais dos estudos camonianos;
c) tomar posição fundamentada sobre a interpretação dos textos de Camões e sobre o papel desempenhado
pelo autor na dinâmica histórico-cultural dos países de Língua Portuguesa.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
In the end of the semester the student must:
a- identify the main questions concerning the author’s text and context;
b- know the main guivings of the camonian studies;
c- express critical judgements about the interpretations of Camões’s works and about Camões’s role into the
portuguese culture and into the culture of other countries speaking the Portuguese Language.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Luís de Camões: a figura e o seu contexto histórico;
2. Os textos de Camões: a sua materialidade; os sentidos; a dinâmica das interpretações;
3. Camões na cultura portuguesa, do século XIX aos nossos dias.
4. Camões: a sua sobrevivência nas literaturas de língua portuguesa.
3.3.5. Syllabus:
1. Luis de Camoes: the man and his historical context;
2. Camoes’s works: the materiality; the meanings; the dynamic of interpretations;
3. Camoes into the Portuguese culture, since the nineteen century to the current time;
4. Camoes: his survival into the literatures in Portuguese language.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O programa visa aprofundar o contacto com os textos do autor e a perceção da sua importância no cânone
literário de Língua Portuguesa.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus wants to develop the contact of the students with Camões’s texts and to demonstrate his
importance into the literay canon in the Portuguese Language.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino privilegiarão a análise de textos de Camões e a discussão das principais orientações
dos estudos camonianos, com particular incidência naquelas que vieram a público ao longo do século XX.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The teaching methods will emphasize the analysis of the camonian works and the discussion of the main
orientations of the camonian studies, mainly which were known across the last century.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O contacto continuado com os textos de Camões revela-se absolutamente necessário como forma de
construção de um conhecimento sólido e autónomo.
A leitura e discussão de alguns ensaios de temática camoniana servirá essencialmente para introduzir o aluno
na dinâmica cívica que a figura e a obra do autor sempre suscitaram.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The continuous contact with Camões’s works seems the right way to consolidate the construction of an
autonomous and solid knowledge.
The discussion of some essays will introduce the students into the civic dynamics around the figure of
Camões and his work.
3.3.9. Bibliografia principal:
Alves, H. J. dos S. (2001). Camões, Corte-Real e o sistema da épica quinhentista. Coimbra: Centro
Interuniversitário de Estudos Camonianos.
Bernardes, J. A. C. (1999). Luís de Camões. História Crítica da Literatura Portuguesa. Vol. I. Humanismo e
Renascimento. (Cap. V). Lisboa: Editorial Verbo.
Castro, A. P. de (2007). Páginas de um honesto estudo camoniano. Coimbra: Centro Interuniversitário de
Estudos Camonianos.
Fraga, M. do C. (1997). Os géneros maiores na poesia de Camões. Coimbra: Centro Interuniversitário de
Estudos Camonianos.
Marnoto, R. (1997). O Petrarquismo português do Renascimento e do Maneirismo. Coimbra. Centro
Interuniversitário de Estudos Camonianos.
Matos, M. V. L. de (1987). Introdução à poesia de Luís de Camões. Lisboa: Instituto de Língua e Cultura
portuguesas.
Saraiva, A. J. (1997). Luís de Camões. Estudo e antologia. Lisboa: Publicações Europa/América.
Silva, V. M. de A. e (2008). A lira dourada e a tuba canora. Lisboa: Livros Cotovia.

Mapa IV - Estudos Pessoanos/Studies on Fernando Pessoa
3.3.1. Unidade curricular:
Estudos Pessoanos/Studies on Fernando Pessoa
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Carlos Seabra Pereira – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis | António Apolinário Lourenço - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conduzir os alunos no estudo das condições de existência da obra de Fernando Pessoa – antevisto não como
autor magistral e previsível, mas sim como génio criativo de alcance problemático – e motivá-los para a
cooperação interpretativa com as realizações textuais das várias figuras autorais pessoanas.
Instruir esses alunos com os instrumentos ecdóticos, periodológicos, genológicos, ideotemáticos, retóricos e
estilísticos que se revelam indispensáveis para uma atualizada relação interativa com a criação literária de
Fernando Pessoa.
Induzir renovadas exigências e renovadoras orientações do ensino da obra pessoana.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will be introduced to the conditions of production of the work of Fernando Pessoa – seen not as a
masterly and predictable author, but as a problematic creative genius – and encouraged to read and interpret
the texts by his different heteronyms.
They will acquire the methodological tools needed to engage critically with the literary creation of this author..
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução à singularidade genial de Fernando Pessoa.
1.1.Contextualização estético-literária
1.2.Presença e trajetória de F. Pessoa.
1.3.As contingências editoriais da sua obra. O devir da fortuna crítica de Pessoa; a interdependência da
receção pessoana e da evolução da poesia portuguesa novecentista.
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2.A(s) poética(s) de Pessoa.
2.1.A busca pós-baudelairiana do Novo.
2.2.Os programas estéticos em função da sua historicidade (Paulismo, Intersecionismo, Sensacionismo…).
2.3. O fingimento poético e suas múltiplas implicações.
2.4.Valor axial da ironia e desígnio de auto-consciência humana.
2.5. O vetor dramático na escala dos «graus» da poesia lírica.
3. O fenómeno sobredeterminado e multifuncional da heteronímia: «drama em gente» e poemodrama.
3.1. Descentramento do eu, radicalização da ironia e desmultiplicação discursiva.
3.2.A alteronímia como dispositivo de pensamento e como programa genotextual.
3.3.Funcionalidade das criações alteronímicas na dinâmica coeva do campo literário.
3.3.5. Syllabus:
1.Introduction to the singularity of Fernando Pessoa.
1.1.Aesthetic and literary context.
1.2.Presence and trajectory of Pessoa.
1.3.The editorial contingencies of his work. The critical reception of Pessoa; the interdependence of Pessoa’s
reception and the development of 20th century Portuguese poetry.
2. The poetics of Fernando Pessoa.
2.1.The post-Baudelairean search for the New.
2.2. Aesthetic programs according to their historicity (Paulism, Intersectionism, Sensationism…).
2.3.Poetic feigning and its multiple implications.
2.4.The axial value of irony and the purpose of human self-consciousness.
2.5.The dramatic vector in the scale of lyric poetry.
3.The overdetermined and multifunctional phenomenon of heteronymy: “drama in people” and dramapoem.
3.1.Decentering of the self, radicalization of irony and discursive fragmentation.
3.2.Heteronymy as thinking device and as textual genre program.
3.3.The role of heteronymic creations in the dynamics of the literary field of the time.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Atendendo a dados da experiência refletida do docente ao longo dos anos e a dados da perceção do
crescimento intelectual, científico e discursivo dos alunos, os conteúdos programáticos têm-se revelado
coerentes com os objetivos desta unidade curricular.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Considering the experience of the teacher throughout the years and his perception of the intelectual and
academic growth of the students, the syllabus is consistent with the objectives of the course.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- intervenção indutora e estruturante do docente em aulas de índole teórico-prática (centradas nas grandes
linhas programáticas da disciplina) ou prática (centradas na análise de textos fulcrais e no consequente
diálogo inferencial)
- prolongamento desse trabalho em sala de aula através de diálogo presencial em espaços de atendimento na
FLUC e de interação por via informática (sugestão de novos temas, discussão de perspetivas, orientação de
pesquisas, aconselhamento bibliográfico)
- trabalhos individuais de investigação e/ou exame, com subsequente tempo de diálogo entre docente e
discentes.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
– Lectures with introduce the topics and provide a structure to the subsequent discussion on the major
aspects of the course and to the analysis of key texts.
- This work continues outside of classes, through meetings during office hours and by email (suggestion of
new topics, discussion of approaches, guidance on research and bibliography).
– Students present individual research papers or take an exam, also followed by discussion with the teacher.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
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Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Atendendo a dados da experiência refletida do docente ao longo dos anos e a dados da perceção do
crescimento intelectual, científico e discursivo dos alunos, os métodos de ensino adotados têm-se revelado
pertinentes e coerentes com os objetivos desta unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Considering the experience of the teacher throughout the years and his perception of the intelectual and
academic growth of the students, the teaching methods have proved to be pertinent and consistent with the
objectives of the course.
3.3.9. Bibliografia principal:
Blanco, J. (2008). Pessoana. Lisboa: Assírio & Alvim.
F. Cabral Martins (Ed.) (2008). Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português. Lisboa: Caminho.
Bréchon, R. (1996). Estranho Estrangeiro. Lisboa: Quetzal Ed.
Lourenço, E. (1986). Fernando, Rei da nossa Baviera. Lisboa: INCM.
Idem (2000). Pessoa Revisitado. Lisboa: Gradiva.
Coelho, J. do P. (1987). Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa. Lisboa: Verbo.
Seabra, J. A. (1988). Fernando Pessoa ou o Poetodrama. Lisboa: INCM.
Idem (1996). O Coração do Texto. Lisboa: Ed. Cosmos.
Garcia, J. M. (1985). Fernando Pessoa: «coração despedaçado». Ponta Delgada: Univ. Açores.
Quadros, A. (1984). Fernando Pessoa – Vida, Personalidade e Génio. Lisboa: Dom Quixote.
Centeno, Y. K. (2004). Fernando Pessoa: Magia e Fantasia. Lisboa: ASA.
Rocha, A. (2012). Fernando Pessoa e o Quinto Império. Porto: UC Editora.

Mapa IV - Estudos Queirosianos/Studies on Eça de Queiroz
3.3.1. Unidade curricular:
Estudos Queirosianos/Studies on Eça de Queiroz
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria João Albuquerque Figueiredo Simões - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h
according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após completar a uc, o estudante deve conhecer, de modo circunstanciado, o lugar e o significado de Eça de
Queirós, como autor do cânone, na literatura portuguesa oitocentista; deve ainda compreender a relação de
Eça com vultos da chamada geração de 70 e com as ideias e temas culturais que esta representa; o estudante
deve compreender também o contributo da produção queirosiana para a evolução da narrativa portuguesa
oitocentista, em particular o romance e o conto, bem como a forma como foi mudando a escrita ficcional de
Eça, a par da renovação de temas e de ideias plasmadas na sua obra.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
After completing this course, students should know, in a detailed manner, the place and significance of Eça de
Queirós, as a canonical author, in 19th century Portuguese literature; understand Eça de Queirós’s relationship
with the figures of the so-called 70s generation and with the ideas and cultural themes that it represents;
understand the contribution of the author’s production to the development of 19th century Portuguese
narrative, particularly the novel and the short-story, as well as how his fictional writing changed with the
renewal of ideas and themes that are represented in his work.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Eça de Queirós no contexto da Literatura Portuguesa da segunda metade do século XIX. A doutrina literária e a
produção literária queirosianas: géneros e estratégias literárias dominantes. O cânone da literatura
queirosiana: obras não-póstumas, semipóstumas e póstumas. Eça de Queirós e o Romantismo: formação,
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receção, crítica e recuperação do legado romântico. A receção e a superação do realismo e do naturalismo. A
produção literária queirosiana e a literatura finissecular. A configuração literária do fradiquismo, nos
primórdios do modernismo. O último Eça. A fortuna cultural de Eça: artes da representação, cinema, teatro,
televisão, etc..
3.3.5. Syllabus:
Eça de Queirós in the context of Portuguese literature in the second half of the 19th century. Queirós’s literary
doctrine and production: dominant genres and literary strategies. The canon of Queirós’s literature: nonposthumous, semi-posthumous and posthumous works. Eça de Queirós and Romanticism: formation,
reception, critique and recovery of the Romantic legacy. Reception and surpassing of realism and naturalism.
Queirós’s literary production and fin-de-siècle literature. The literary shaping of “fradiquismo” in the early days
of modernism. The last Eça. The cultural fortunes of Eça: performance arts, cinema, theater, television, etc.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos explanados ajustam-se aos objetivos da uc, na medida em que facultam uma
visão dupla e articulada da obra queirosiana: por um lado, pela forma como aqueles conteúdos permitem
contextualizar a referida obra, no âmbito da literatura portuguesa do séc. XIX; por outro lado, pela observação
analítica e crítica do processo de mudança que a ficção queirosiana evidencia, desde os seus primórdios até
aos textos finisseculares.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives of the course since it provides a double, interconnected
approach to the work of Eça de Queirós: on the one hand, the topics offer a context for his work within 19th
century Portuguese literature; on the other, they address in an analytical and critical manner the process of
change of the author’s fiction from its beginnings to the texts of the turn of the century.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da uc articulará uma componente expositiva, com propósito de síntese, que será da responsabilidade
do docente, com intervenções programadas e orientadas, por parte dos estudantes, moderadas pelo docente.
Serão escolhidas, em cada concretização do programa, obras e textos queirosianos para leitura integral
obrigatória; recorrer-se-á ainda a bibliografia histórico-literária e crítica para consulta e discussão.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching methods include an expository component, in which the teacher will provide summaries and
overviews of the topics, and scheduled presentations by the students, guided and moderated by the teacher.
For each edition of the course, a number of works and texts by Eça de Queirós will be chosen as compulsory
reading; additional historical-literary and critical bibliography will be used for consultation and discussion.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino exposta cumpre os objetivos da UC, na medida em que: i) fomenta a construção de
quadros de referência para compreensão da obra queirosiana; ii) estimula a intervenção do estudante e o
progressivo aperfeiçoamento da sua capacidade de leitura dos textos de Eça; iii) estabelece a necessidade de
diálogo da leitura crítica com outras vozes críticas, no âmbito dos estudos queirosianos, e com elementos de
referência transliterária
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methods are consistent with the goals of the course since i) they foster the construction of
frames of reference for understanding the author’s work; ii) they stimulate students’ participation and the
gradual improvement of their ability to read Eça’s texts; iii) they establish the need for dialogue with other
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critical voices, within this field of studies, and with transliterary elements.
3.3.9. Bibliografia principal:
Congresso de Estudos Queirosianos. (2002). (2 vols.). Coimbra: Liv. Almedina/Inst. de Língua e Lit.
Portuguesas.
CUNHA, M. do R. (2004). A inscrição do livro e da leitura na ficção de Eça de Queirós. Coimbra: Almedina.
LIMA, I. P. (1987). As máscaras do desengano. Lisboa: Caminho.
LOURENÇO, A. A. (2005). Eça de Queirós e o Naturalismo na Península Ibérica. Coimbra: Mar da Palavra.
MATOS, A. C. (Ed.). (1993 e 2000). Dicionário de Eça de Queiroz (2ª ed.). (2 vols.). Lisboa: Caminho.
REIS, C. (1999). Estudos Queirosianos. Lisboa: Presença.
REIS, C. (2009) Eça de Queirós. Lisboa: Ed. 70.
REIS, C. e Milheiro, M. do R. (1989). A Construção da Narrativa Queirosiana. Lisboa: IN-CM.
ROSA, A. M. (1979). Eça, discípulo de Machado? (2ª ed.). Lisboa: Ed. Presença.
VILELA, A. L. (2012). Poética do corpo. Lisboa: Cosmos.
Doc. eletrónicos:
Reis, C. (Ed.). Eça de Queirós 1845-1900. http://purl.pt/93/1/
Blogue Eça de Queirós [http://queirosiana.wordpress.com/ ].

Mapa IV - Fonética e Fonologia do Português/Portuguese Phonetics and Phonology
3.3.1. Unidade curricular:
Fonética e Fonologia do Português/Portuguese Phonetics and Phonology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Isabel Pires Pereira – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Cristina dos Santos Pereira Martins | Isabel Maria de Almeida Santos - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, o/a estudante deverá:
- dominar os instrumentos teórico-metodológicos da fonética e da fonologia;
-possuir um sólido e fundamentado conhecimento da estrutura e funcionamento da face sonora do português
europeu contemporâneo (com referências a outras variedades da língua).
-ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos:
i) na descrição e transcrição das unidades vocálicas e consonânticas isoladamente ou em sequências sonoras
complexas;
ii) na identificação de diferentes estruturas silábicas;
iii) no reconhecimento e análise dos mecanismos prosódicos;
iv) na identificação de traços (ir)relevantes e de processos fonológicos;
v) na análise das características essenciais da ortografia.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester the student is expected to:
-master the basic theoretical and methodological tools in the field;
-have a sound knowledge of the structure and behavior of the phonetic and phonological components of
contemporary European Portuguese (and its relations with other varieties of the language).
- be able to apply the acquired knowledge to:
i) the description and transcription of vowels and consonants, in isolation or in complex sound sequences;
ii) the identification of syllabic structure;
iii) the recognition and analysis of prosodic mechanisms;
iv) the identification of phonological features and of phonological processes;
v) the analysis of the core properties of orthography.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Fonética do português
1.1. Introdução à Fonética: objeto e métodos da disciplina nos estudos linguísticos
1.2. Noções básicas de Fonética Articulatória: o aparelho fonador humano e a produção de sons da fala
1.3. Descrição articulatória dos principais tipos fónicos do português e sua transcrição fonética; símbolos e
convenções de transcrição do Alfabeto Fonético Internacional
1.4. Noções básicas de Fonética Acústica e particularidades acústicas de consoantes e vogais em português
2.Fonologia do português
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2.1.Os principais modelos fonológicos. Conceitos e princípios fundamentais da descrição em Fonologia.
2.2.Descrição do sistema fonológico do português europeu contemporâneo: traços distintivos, segmentos e
processos fonológicos
2.3.A estrutura prosódica da língua portuguesa: sílaba, acento, entoação
3. Fonologia e grafia do português
3.1.Princípios e sistemas de representação gráfica
3.2. Relações entre unidades do plano fónico e unidades do plano gráfico: a ortografia do português
3.3.5. Syllabus:
1. Phonetics of Portuguese
1.1. Introduction to Phonetics: object and methods.
1.2. Basic concepts of Articulatory Phonetics: the human vocal tract and the production of speech sounds.
1.3. Articulatory description of the sounds of Portuguese and its phonetic transcription; symbols and
transcription conventions of the International Phonetic Alphabet.
1.4. Basic concepts of Acoustic Phonetics; acoustic properties of consonants and vowels of Portuguese.
2. Phonology of Portuguese
2.1. Phonological theories. Core concepts and principles of phonological description.
2.2. The phonological system of contemporary European Portuguese: distinctive features, segments and
phonological processes.
2.3. The prosodic structure of Portuguese: syllable, stress, intonation.
3. Phonology and orthography of Portuguese
3.1. Writing systems and its principles.
3.2. The relationship between sound and grapheme: analysis of Portuguese orthography.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos e contêm os conceitos básicos no
domínio da teoria e análise fonológica.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was designed taking into consideration the objectives of the curricular unit and include the core
content in the field.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com uma componente expositiva e outra de resolução de exercícios práticos de
aplicação dos instrumentos de análise fornecidos ou de discussão de material bibliográfico. Pode haver
também lugar a exposições orais e a tarefas de tratamento de dados empíricos.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes combine teacher lectures with practical exercices to use the analytic tools
provided and with the discussion of bibliography. Oral presentations by students are encouraged, as well as
tasks involving empirical data.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A exposição, a resolução de exercícios com base em análise de dados empíricos e a análise crítica de textos
teóricos constituem os principais aspetos da metodologia utilizada. O método expositivo tem como objetivo
apresentar as estudantes sem conhecimentos prévios nesta área de estudo os conteúdos declarativos
previstos no programa, que devem ser aprofundados através da leitura da bibliografia recomendada. Os
exercícios práticos, as apresentações orais, as tarefas de análise de dados empíricos visam o
desenvolvimento da capacidade de análise fonético-fonológica. A discussão de material bibliográfico tem
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como objetivo não só a consolidação e aprofundamento dos conteúdos programáticos, como o
desenvolvimento do espírito crítico.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Lectures, problem solving involving linguistic data analysis, and critical reading of theoretical literature are the
main methodological aspects. Lectures aim at introducing students to the topics of the syllabus, whose
mastery requires also the reading of selected texts. Problem solving involving empirical data, and oral
presentations foster the development of analytical skills. Reading and critical analysis of theoretical texts shall
help students to master the topics of the syllabus, as well as the development of critical thinking.
3.3.9. Bibliografia principal:
Andrade, A., & Viana, M. C. (1996). Fonética. In I. H. Faria, E. R. Pedro, I. Duarte, & C. Gouveia (Eds.), Introdução
à linguística geral e portuguesa. Lisboa: Caminho.
Freitas, M. J., & Santos, A. L. (2001). Contar (histórias de)sílabas. Descrição e implicações para o ensino do
português como língua materna. Lx: Colibri/APP.
Freitas, M. J., Rodrigues, C., Costa, T., & Castelo, A. (2012). Os sons que estão dentro das palavras. Descrição
e implicações para o ensino do português como língua materna. Lx: Colibri/APP.
Mateus, M. H. M., Andrade, A., Viana, M. C.,&Villalva, A. (1990). Fonética, fonologia e morfologia do português.
Lx: U. Aberta.
Mateus, M. H. M. (1996).Fonologia. In I. H. Faria, E. R. Pedro, I. Duarte & C. Gouveia (Eds.), Introdução à
linguística geral e portuguesa. Lisboa: Caminho.
Mateus, M. H. M., Falé, I., & Freitas, M. J. (2005). Fonética e fonologia do português. Lx: U. Aberta.
Veloso, J. (1999). Na ponta da língua. Exercícios de fonética do português. Porto: Granito

Mapa IV - História da Língua Portuguesa/History of the Portuguese Language
3.3.1. Unidade curricular:
História da Língua Portuguesa/History of the Portuguese Language
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria de Almeida Santos – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria José Simões Pereira Carvalho Antunes- 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h
according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina organiza-se em torno de dois objetivos fundamentais: i) fornecer ao aluno as coordenadas
teóricas e metodológicas essenciais que lhe permitam compreender a dinâmica evolutiva das línguas naturais
e enquadrar as atividades descritivas desenvolvidas nesse âmbito; ii) confrontar o discente com os dados
(linguísticos e outros) que permitem perspetivar a língua portuguesa na sua historicidade. No final do
semestre, os alunos devem ser capazes de: i) integrar, na sua visão do funcionamento das línguas naturais, a
dinâmica da mudança; ii) conhecer (e convocar) as questões teóricas e metodológicas essenciais e inerentes
ao seu estudo; iii) conhecer processos e resultados de mudanças específicas no domínio da língua
portuguesa.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course has two fundamental aims: i) to provide the essential theoretical and methodological principles
that will enable students to understand the evolution of natural languages and to frame the descriptive
activities developed within this ambit; ii) provide data (linguistic and other) that help students understand the
Portuguese language in its historical dimension. At the end of the semester, students should: i) be able to
include the dynamics of change in their understanding of the functioning of natural languages; ii) know (and
apply) essential theoretical and methodological issues inherent to the study of language; iii) know the
processes and results of specific changes in the Portuguese language.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Considerações introdutórias e de enquadramento: o processo de mudança linguística e o seu estudo.
2. Génese da língua portuguesa:
2.1. antecedentes da formação do português;
2.2. os primitivos romances peninsulares; o galego-português.
3. A individualização de períodos na história da língua portuguesa: do português antigo ao português clássico
(fontes, especificidades linguísticas, aspetos relevantes da história social).
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3.3.5. Syllabus:
1. Introductory framework: the process of linguistic change and its study.
2. Origins of the Portuguese language:
2.1. antecedents in the formation of Portuguese;
2.2. the early Iberian romances; Galician-Portuguese.
3. The individualization of periods in the history of the Portuguese language: from ancient Portuguese to
classical Portuguese (sources, linguuistic features, relevant aspects of social history).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados de modo a: i) facultar ao aluno o contacto com
a realidade da variação diacrónica das línguas e com o caráter basilar da mudança linguística; ii) levar o
discente a aplicar esses conhecimentos à história da língua portuguesa. Concretamente, o aluno será levado a
reconhecer i) os processos (linguísticos e histórico sociais) que definem o português como língua neolatina; ii)
as mudanças que o autonomizam no contexto das línguas românicas; iii) as formas que assume a sua
evolução ao longo do tempo.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The topics of the syllabus were selected and organized in order to i) enable students to understand diachronic
variation in languages and the fundamental nature of linguistic change; ii) lead students to apply the
knowledge acquired to the history of Portuguese. Specifically, students will be led to recognize i) the
processes (linguistic and social historical) that define Portuguese as a neo-Latin language; ii) the changes that
made it autonomous in the context of Romance languages; iii) the forms that it assumed in its evolution
throughout time.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão de natureza essencialmente teórico-prática, pelo que os momentos de exposição destinados ao
enquadramento das matérias e à sistematização de dados alternarão com momentos de participação ativa dos
discentes. A estes será solicitada, de forma programada, a realização de tarefas de análise crítica de textos
científicos e de comentário de documentos relevantes para a história da língua portuguesa, bem como se
contará com a sua colaboração espontânea em atividades dinamizadas em situação de aula.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Classes are theoretical-practical, including lectures for presentation of theoretical and methodological
frameworks, followed by active peer-to peer and tutor-oriented discussions. Students are required to carry out
to pre-programmed activities, involving reading assignments and analysis of relevant documents, and they are
expected to actively participate in class activities
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Ao longo do semestre, os alunos deverão progressivamente ficar na posse de dados, instrumentos de trabalho
e recursos metalinguísticos que lhes permitirão i) perceber a identidade histórica da língua portuguesa; ii)
reconstituir e localizar no tempo processos de mudança determinantes para a individualização do português e
de diferentes momentos da sua história; iii) apreender o interesse desse conhecimento para a compreensão da
língua em sincronia.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Throughout the semester, students should progressively acquire information, working tools and metalinguistic
resources that will enable them to i) understand the historical identity of the Portuguese language; ii)
reconstruct and situate in time processes of change that were crucial for the individualization of Portuguese in
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different periods of its history; iii) realize the relevance of this knowledge for the understanding of language in
synchrony.
3.3.9. Bibliografia principal:
Castro, I. (1991). Curso de história da língua portuguesa. Lisboa: U.A.
Castro, I. (2006). Introdução à história do português (2ª ed.). Lisboa: Ed. Colibri.
Echenique Elizondo, T. (2005). Las lenguas de un reino: historia lingüística hispânica. Madrid: Editorial Gredos.
Lleal, C. (1990). La formación de las lenguas romances peninsulares. Barcelona: Barcanova.
Maia, C. (1986). História do galego-português. Estado linguístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o
século XIII ao século XVI. Coimbra: INIC.
Marquilhas, R. (2013). Fenómenos de mudança na história do português. In E.P. Raposo, F.B. Nascimento, M.A.
Mota, L. Segura & A. Mendes (Eds.), Gramática do Português. (Vol. I). (pp. 15-45). Lisboa: FCG.
Nunes, J.J. (1989). Compêndio de gramática histórica portuguesa (9ª ed.). Lisboa: Livraria Clássica Editora
Silva, R.V. (2008): O português arcaico. Uma aproximação. Lisboa: INCM.
Teyssier, P. (1982). História da língua portuguesa. Lisboa: Sá da Costa.

Mapa IV - Introdução aos Estudos Linguísticos/Introduction to Linguistic Studies
3.3.1. Unidade curricular:
Introdução aos Estudos Linguísticos/Introduction to Linguistic Studies
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Nuno Paixão Corrêa-Cardoso – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria da Conceição Carapinha Rodrigues | Ana Paula de Oliveira Loureiro - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, os estudantes deverão ser capazes de: (i) conhecer, no essencial, os mecanismos que
permitem ao ser humano adquirir e manter uma língua natural; (ii) distinguir os traços definitórios da
linguagem humana verbal (a unidade na diversidade); (iii) compreender a variação a que as línguas estão
sujeitas (a diversidade na unidade); (iv) identificar os diferentes níveis de descrição linguística; (v) dominar a
terminologia adequada.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester, students should: (i) know, in general, the mechanisms that enable human beings to
acquire and maintain a natural language; (ii) distinguish the defining features of human verbal language (unity
in diversity); (iii) understand variation in languages (diversity in unity); (iv) identify the different levels of
linguistic description; (v) master the appropriate terminology.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Reflexões preliminares:
1.1. A linguagem verbal vocal como faculdade exclusiva do ser humano;
1.2. As bases biológicas e os aspetos cognitivos do comportamento linguístico;
1.3. A institucionalização das ciências da linguagem;
2. As características universais da linguagem humana verbal;
3. Os planos de descrição linguística;
4. A língua em sociedade.
3.3.5. Syllabus:
1. Preliminary considerations:
1.1. Verbal, vocal language as an exclusive faculty of human beings;
1.2. Biological bases and cognitive aspects of linguistic behaviors;
1.3. The institutionalization of the science of language;
2. Universal characteristics of human verbal language;
3. Levels of linguistic description;
4. Language in society.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
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Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados de forma a dar relevância às quatro linhas de
força do programa. Nesse sentido, propõe-se aos alunos uma reflexão que lhes possibilite o reconhecimento
da especificidade da linguagem enquanto atributo do Homem, bem como a identificação de universais
linguísticos. Depois, a descrição das línguas enquanto sistemas organizados em diversos níveis permite aos
alunos o reconhecimento das noções e dos termos fundamentais para cada área de descrição linguística. Num
último momento, e já no âmbito de análise das línguas naturais, a consideração de que todas as línguas vivas
estão sujeitas a fatores de mudança provocando variabilidade permite aos estudantes confrontar-se com a sua
realidade de utentes da língua.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus topics were selected and organized to emphasize the 4 major aspects of the course. Thus,
students are encouraged to think about the specificity of language as an attribute of humans, as well as to
identify linguistic universals. Afterwards, the description of languages as systems organized by levels enables
them to recognize the fundamental notions and terms used in each area of linguistic description. Finally,
regarding the analysis of natural languages, by considering the factors of change that lead to variation in living
languages students will become aware of their own reality as users of language.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
M1– exposição teórica, por parte do docente, com eventual recurso a documentos em suporte eletrónico e/ou
papel;
M2– discussão de textos previamente lidos pelos estudantes, para ilustração/debate de diversos tópicos do
programa e desenvolvimento de competências de leitura crítica;
M3- realização de exercícios práticos exemplificativos das metodologias de análise em linguística.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição .
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
M1– Lectures by the teacher using documents in digital or print format whenever necessary;
M2– Discussion of texts previously read by the students with the aim of exemplifying the topics addressed and
developing the students’ critical reading skills;
M3- Practical exercises to exemplify methods of analysis in linguistics.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Considerando que esta unidade curricular pretende dotar os estudantes de um conjunto de conhecimentos
relativos às propriedades e funções da linguagem humana verbal, através das exposições mais teóricas, os
docentes facultarão aos alunos um acervo de informações sobre as principais caraterísticas da linguagem
humana e familiarizá-los-ão com a metalinguagem a utilizar. (M1)
A leitura (prévia) de textos relacionados com os tópicos do programa fomenta a capacidade de reflexão dos
estudantes; a sua discussão (em aula) constitui uma estratégia para aprofundar e sistematizar conhecimentos,
permitindo-lhes, simultaneamente, apurar uma rigorosa utilização da metalinguagem. (M2)
A realização de exercícios diversificados permitirá aos estudantes desenvolver, de forma progressiva, o seu
conjunto de competências, quer ao nível do reconhecimento de fenómenos e estruturas, quer ao nível da sua
análise. (M3)
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Since the aim of this course is to provide students with knowledge on the properties and functions of human
verbal language, the lectures by the teacher will convey information on the major features of human language
and familizarize them with the metalanguage to be used. (M1)
The reading of texts on the topics of the syllabus fosters the students’ critical thinking; the texts’ discussion in
class is designed to deepen and systematize information, and also enables them to learn how to use the
metalanguage with precision. (M2)
By carrying out various kinds of exercises students will gradually develop skills and competences at the level
of recognition and analysis of phenomena and structures. (M3)
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3.3.9. Bibliografia principal:
Aitchison, J. (1993). Introdução aos Estudos Linguísticos. Mem Martins: Publicações Europa-América.
Boutet, Josiane (1997). Langage et société. Paris: Seuil.
Boyer, Henri (2001). Introduction à la sociolinguistique. Paris: Dunod.
Duarte, I. (2000). Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta.
Faria, I. H., Pedro, E. R., Duarte, I. & Gouveia, C. A. (1996). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa:
Caminho.
Fromkin, V. & Rodman, R. (1993). Introdução à Linguagem. Coimbra: Almedina.
Mateus, M. H. M. & Villalva, A. (2006). Linguística. Lisboa: Caminho.
Siguan, Miquel (1996). A Europa das Línguas. Lisboa: Terramar.

Mapa IV - Introdução aos Estudos Literários/Introduction to Literary Studies
3.3.1. Unidade curricular:
Introdução aos Estudos Literários/Introduction to Literary Studies
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena Jacinto Santana – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Cristina Almeida Mello - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according to
classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre os alunos deverão ser capazes de:
- problematizar o conceito de literatura;
- compreender a especificidade do texto literário, nomeadamente ao nível da sua materialidade e semântica;
- distinguir vários géneros e subgéneros literários;
- articular o texto literário com o seu contexto histórico-cultural;
- analisar e comentar criticamente textos narrativos, líricos, e dramáticos, com domínio da metalinguagem
adequada
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester students should be able to:
- deal with the problematics of literature;
- understand the specificity of literary text, namely the aspects concerning its materiality and meaning;
- distinguish between different literary genres and subgenres;
- relate the literary text to its historical and cultural contexts;
- critically analyse and discuss narrative, lyric, and dramatic texts – always supported by adequate literary
methodologies and metalanguage.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1) A Literatura como expressão artística e como instituição (reflexão preliminar).
2) O conceito de texto literário, os seus modelos e convenções. Modos e géneros literários. O hibridismo
moderno.
3) O discurso literário: como “comunica” o texto literário?
Os usos e recursos da linguagem; a plasticidade do significante; formas polissémicas de discurso.
4) Texto, contexto e intertexto.
5) Mimesis: os mundos possíveis da criação ficcional.
6) Análise e interpretação de textos representativos.
3.3.5. Syllabus:
1) Literature as an artistic expression and as an institution (preliminary reflection).
2) The concept of literary text, its models and conventions. Literary modes and genres. Modern hybridity.
3) Literary discourse: how does the literary text “communicate”?
The uses and figures of language; the plasticity of the signifier; polysemic forms of speech.
4) Text, context and intertext.
5) Mimesis: the possible worlds of fictionality.
6) Interpretation and analysis of key texts.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Trata-se de uma disciplina propedêutica, em que se pretende proporcionar aos estudantes:
- hábitos de reflexão crítica sobre o fenómeno literário, na sua relação com a língua, as artes, a sociedade e a
cultura;
- informação básica sobre os conceitos e a metalinguagem dos Estudos Literários (com particular incidência
nos modos e géneros literários);
- metodologias de leitura e análise do texto literário. Privilegiar-se-á: a dimensão material do texto poético,
enquanto objeto sonoro e gráfico; os recursos estilísticos e semânticos da linguagem; a estrutura compositiva
do texto narrativo e do texto dramático.
Os conteúdos nucleares enunciados supõem ampla margem de liberdade do/da docente na abordagem dos
vários itens.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This being a propaedeutic subject, students will be provided with:
- a critical approach to the literary phenomenon, always considering its relation to language, the arts, culture
and society;
- Literary Studies basic notions and metalanguage (with main focus on literary modes and genres);
- literary text analysis and reading methologies. Special attention will be accorded to: the material dimension of
the text, both as a sound and as a graphic object; the stylistic and semantic features of language; the
compositional structure of narrative and drama.
Syllabus contents allow diverse approaches to the kernel programmatic themes.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1) A exposição teórica será orientada para a aplicação prática e será ilustrada com o recurso a textos e/ou a
excertos de textos literários de diferentes géneros e períodos.
2) Comentário de textos teóricos ou doutrinários selecionados.
3) Exercícios de análise e comentário de textos a realizar em casa ou em sala de aula; breves apresentações
orais e trabalhos de grupo (estimulando o trabalho individual e/ou de equipa).
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
1) Lecturing will be oriented to the practical application of theoretical and critical notions, always illustrated by
literary texts or texts excerpts of different genres and periods.
2) Commentary of selected theoretical and doctrinal texts.
3) Text analysis and discussion, both in class and as homework; short oral presentations and team work (to
stimulate individual as well as collective work).
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O objetivo central da disciplina é o desenvolvimento de capacidades de interpretação e análise do texto
literário. Ao mesmo tempo, concorre para familiarizar os estudantes com as matérias literárias do seu plano
curricular.
As metodologias de ensino enunciadas contribuem, cada uma à sua maneira, para a consecução dos objetivos
enunciados. Pretende-se, acima de tudo, oferecer instrumentos adequados de leitura e de reflexão crítica.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This subject’s main purpose is to develop the students’ skills for critical close reading and interpretation of the
literary text. Simultaneously it will introduce students to the diverse literary subjects that will be part of their
academic Curriculum during the following years.
The whole of the teaching methodologies contribute to the achievement of the aimed objectives. Our ultimate
goal is to provide Students the tools to perform a skillful text reading and a critical reflection.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Aristóteles (2003). Poética. Trad. E. Sousa. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa. (Vols. 1-5). (1995-2001). Lisboa: Editorial
Verbo.
Eco, U. (1995). Seis Passseios nos Bosques da Ficção. Lisboa: Difel.
Matos, M. V. L. (2001). Introdução aos Estudos Literários. Lisboa: Verbo.
Padgett, R. (1987). The Teachers and Writers Handbook of Poetic Forms. New York: Teachers and Writers
Collaborative.
Ryan, M.-L. (Ed.) (2004). Narrative Across Media. The Languages of Storytelling. Lincoln: U. Nebraska Press.
Reis, C. & LOPES, A. C. M. (1987). Dicionário de Narratologia. Coimbra: Almedina.
Reis, C. (1995). O Conhecimento da Literatura. Coimbra: Almedina.
Segre, C. (1999). Introdução à Análise do Texto Literário. Lisboa: Estampa.
Silva, V. M. A. (1984). Teoria da Literatura. Coimbra: Almedina.
Sousa, C.M. & Ribeiro, E. (Eds.) (2004). Antologia da Poesia Experimental Portuguesa. Coimbra: Angelus
Novus.

Mapa IV - Literatura Brasileira/Brazilian Literature
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura Brasileira/Brazilian Literature
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Cristina Almeida Mello – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h
according to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apreender uma visão abrangente da literatura brasileira numa perspetiva histórico-literária; ler criticamente
obras literárias previamente selecionadas pelo docente.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will have a broad knowledge of Brazilian literature from a historical-literary perspective; they will be
able to read critically a number of literary works selected by the teacher.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular de Literatura Brasileira define-se como uma disciplina de história literária cujo objeto é a
literatura brasileira. Isto significa que esta unidade elege, de entre a longa duração da história da literatura
brasileira, um período mais ou menos breve para efeito de apresentação dessa literatura. Caberá ao docente
justificar anualmente o período que elege para lecionação, trate-se das origens coloniais, do século XIX ou dos
séculos XX e XXI
3.3.5. Syllabus:
This course approaches Brazilian literature from a historical-literary perspective. This means that, from the
long history of Brazilian literature, it focuses on a shorter or longer period to present that literature. In each
annual edition of the course, the teacher will justify the choice made, whether it falls on its colonial origins, the
19th century, or the 20th and 21st centuries.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A leitura e o comentário de textos literários e teóricos, bem como o recurso a materiais em formato digital,
permitirão abordar adequadamente conteúdos e desenvolver os objetivos enunciados.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The reading, commentary and analysis of literary and theoretical texts, as well as the use of materials in digital
format, are designed to achieve the objectives described above.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica; leitura e análise de textos e outros documentos em suporte digital e audiovisual .
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Exame. 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical presentations; reading and analysis of texts and other documents in digital or audiovisual format.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino apostam na aquisição de uma cultura literária básica e no desenvolvimento da
capacidade de interpretar a historicidade da literatura brasileira.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methods are designed to promote the acquisition of a basic literary competence and the
development of the ability to interpret the historicity of Brazilian literature.
3.3.9. Bibliografia principal:
BIBLOS - Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa. Lisboa: Verbo.
Bosi, A. (1997). História Concisa da Literatura Brasileira (3ª ed.). São Paulo: Cultrix.
Candido, A. (1997). Formação da Literatura Brasileira (8.ª ed.) (Vols. 1-2). B. Horizonte: Itatiaia.
Castro, S. (Ed.) (1999-2000). História da Literatura Brasileira (Vols. 1-3). Lisboa: Alfa.
Holanda, S. B. de (1982). Raízes do Brasil (15.ª ed.). Rio de Janeiro: José Olympio.
Moisés, M. (2001). História da Literatura Brasileira. (Vols. 1-3). São Paulo: Cultrix.
PROENÇA FILHO, D. (1978). Estilos de Época na Literatura (5.ª ed.). São Paulo: Ática.
SODRÉ, N. W. (1988). O que se Deve Ler para Conhecer o Brasil (6.ª ed.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Site da Academia Brasileira de Letras: www.academia.org.br/.

Mapa IV - Literatura e outras Artes/Literature and other Arts
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura e outras Artes/Literature and other Arts
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Paula Santos Duarte Arnaut – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge Silva Pereira - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according to
classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre os alunos deverão conhecer alguns dos movimentos literários e plásticos que
caracterizam a cena cultural portuguesa, em estreito paralelo com expressões idênticas na literatura e na arte
europeia contemporâneas. Espera-se que os alunos adquiriram conhecimentos e competências que permitam
reconhecer as evoluções paralelas da literatura e da pintura e, também, que desenvolvam as capacidades
imaginativas, interpretativas e argumentativas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester students should be able to recognize some of the literary and plastic movements
that characterize Portuguese culture in close parallel with identical expressions in European contemporary
literature and art.
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Students are expected to acquire the necessary knowledge and skills to recognize the parallel developments of
literature and painting; they’re also expected to develop interpretive imaginative and argumentative skills.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Idealização e reprodução do real: transformações e adaptações intermediáticas
2. Do verbo à imagem
2.1.1. A palavra e a pintura
2.1.2. A palavra e o cinema
2. 1.3. A palavra e outras representações artísticas
3. Revolução e contra revolução(ões) / Continuidade e rutura: expressões literárias e plásticas
3.3.5. Syllabus:
1. Creation and reproduction of reality: intermedia transformations and adaptations
2. Word and image
2.1.1. Word and painting
2.1.2. Word and cinema
2.1.3. Word and other artistic objects
3. Revolution and counter revolution(s) / Continuity and rupture: plastic and literary expressions
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram escolhidos tendo em conta as suas potencialidades interdisciplinares
(textos doutrinários que remetem para a história da pintura, romances já adaptados para cinema, ou contos
escritos a partir de outros artes, por exemplo).
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents were chosen taking into account their interdisciplinary capabilities (doctrinal texts that refer to
the history of painting, novels already adapted for film, or short stories written departing from other arts, for
example).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito do contexto interdisciplinar que preside a esta cadeira, a exposição teórica levada a cabo nas aulas
e o consequente comentário de textos será sempre ilustrada com exemplos do domínio da pintura e/ou da
música, e/ou do cinema. A participação dos alunos será solicitada de forma sistemática quer através da sua
participação na aula quer no que diz respeito à proposta de novos materiais de trabalho.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Within the interdisciplinary context that presides over this course, the theoretical exhibition carried out in class
and the resulting text comment will always be illustrated with examples in the field of painting or music, or film.
The participation of students will be systematically requested either through their participation in the
classroom or with regard to the proposal for new materials.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A interdisciplinaridade será convocada através do estudo de obras pertencentes a diversos domínios
artísticos. A participação dos alunos é de fundamental importância para o estabelecimento e desenvolvimento
de debates em torno da problemática das fronteiras entre as artes, bem como dos conceitos de ‘verdade’ e
‘representação’.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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Interdisciplinarity will be convened through the study of works from various artistic fields. The participation of
students is of fundamental importance to the establishment and development of debates around the issue of
boundaries between the arts, as well as the concepts of ' truth ' and ' representation '.
3.3.9. Bibliografia principal:
Cardoso, A. H. (out. 1995-fev. 1996). A letra e a imagem: o ensino da literatura e o cinema. Discursos. Estudos
de língua e cultura Portuguesas, 15-35.
Clüver, C. (jul.-dez. 2006). Inter textus/ Inter artes/ Inter media [versão eletrónica]. Aletria, 6, 11-41. Disponível
em: http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_txt/ale_14/ale14_cc.pdf
Hernández Les, J. A. (2003). Cinema e Literatura: a metáfora visual. Porto: Campo das Letras.
Hutcheon, L. (2006). A theory of adaptation. London: Routledge.
Joly, M. (1993). A imagem e os signos. Lisboa: Ed. 70.
Metz, C. (1977). A significação no cinema. São Paulo: Perspectiva, 1972.
Seixo, M. A. (Ed.) (1979). Análise semiológica do texto fílmico. Lisboa: Arcádia.
Silva, Aguiar e (1996). Teoria da Literatura. Coimbra: Almedina.
Stam, R. (1992). Reflexivity in film and literature: from Don Quixote to Jean-Luc Godard. New York: Columbia
Univ. Press.

Mapa IV - Literatura Portuguesa do Barroco ao Neoclassicismo/Port. Lit. from the Baroque to Neoclassicism
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura Portuguesa do Barroco ao Neoclassicismo/Port. Lit. from the Baroque to Neoclassicism
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge da Silva Pereira – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Albano António Cabral Figueiredo - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according
to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, o estudante deverá estar apto a:
i) conhecer em profundidade a evolução da história literária portuguesa do Barroco ao Neoclassicismo;
ii) relacionar o contexto histórico-cultural com as marcas específicas da produção literária dos séculos XVII e
XVIII;
iii) identificar e caracterizar os fundamentos teóricos e as práticas estético-literárias;
iv) saber reconhecer e articular, de modo produtivo, o alcance de fenómenos de intermedialidade;
v) refletir criticamente sobre os usos e formas de apropriação e partilha de textos dos séculos XVII e XVIII na
nossa contemporaneidade.
vi) planificar, desenvolver e discutir trabalhos de investigação sobre textos do período em causa, utilizando os
instrumentos teóricos e metodológicos adequados.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester, students should:
i) have an in-depth knowledge of the evolution of Portuguese literary history from the Barroque to the
Neoclassical period;
ii) be able to link the historical and cultural context to the specific features of 17th and 18th century literary
production;
iii) be able to identify and characterize their theoretical grounds and aesthetic-literary practices;
iv) be able to recognize and interconnect, in a productive manner, the extent of phenomena of intermediality;
v) be able to reflect critically on the uses and forms of appropriation and sharing of texts from the 17th and
18th centuries in our times.
vi) be able to design, develop and discuss research papers on texts from the period addressed, using
appropriate theoretical and methodological instruments.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
I. Problemas críticos
1. O contexto peninsular e europeu: história, política, sociedade.
2. Teoria, crítica e historiografia literárias: períodos, poéticas, géneros.
II. O Barroco luso-brasileiro
1. Os cancioneiros poéticos e as academias literárias: ludismo e mundividência barroca.
2. A oratória sacra do Padre António Vieira: discurso, poder e evangelização.
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3. O projeto teatral de António José da Silva, o Judeu: tradição e inovação.
III. Iluminismo e Neoclassicismo
1. Luís António Verney e o Verdadeiro Método de Estudar.
2. Teorização e prática poética na Arcádia Lusitana.
IV. Releituras dos clássicos na contemporaneidade
1. Do Barroco ao Neobarroco.
2. Intertextualidade(s) e transposição intersemiótica (teatro e cinema).
3.3.5. Syllabus:
I. Critical issues
1. The Iberian and European context: History, politics and society.
2. Literary theory, criticism and history: periods, poetics, genres.
II. The Luso-Brazilian Baroque
1. Poetry anthologies and literary academies: ludicism and the Baroque worldview.
2. The religious oratory of Father António Vieira: discourse, power and evangelism.
3. The theatrical project of António José da Silva, the Jew: tradition and innovation.
III. The Enlightenment and Neoclassicism
1. Luís António Verney and the Verdadeiro Método de Estudar.
2. Poetic theory and practice in Arcádia Lusitana.
IV. Rereading the classics today
1. Fom the Barroque to the Neo-Baroque.
2. Intertextuality(ies) and intersemiotic transposition (theater and cinema).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O elenco de autores e obras que está na base do programa desta unidade curricular foi pensado em função do
seu grau de representatividade a nível do sistema literário e cultural dos séculos XVII e XVIII, bem como da
utilidade de se explorar vários géneros textuais. Proporciona, além disso, abordagens de base interartística e
reflexões em torno da revitalização dos clássicos na época contemporânea.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The authors and works included in the course syllabus were chosen on the basis of their representativity
within the literary and cultural system of the 17th and 18th centuries, considering also the usefulness of
exploring different textual genres. In addition, the course provides inter-arts approaches and reflections on the
revitalization of the classics in the contemporary period.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além da exposição teórica levada a cabo pelo docente, com recurso a várias estratégias e a instrumentos
de apoio didático (apresentações em “powerpoint”, meios audiovisuais, etc.), será valorizado o contributo
ativo e crítico dos estudantes na análise e interpretação dos textos literários e doutrinários selecionados.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In addition to theoretical presentations by the teacher, using various didactic strategies and instruments
(powerpoint presentations, audiovisual materials, etc.), students are expected to participate in an active and
critical manner in the analysis and interpretation of the literary and doctrinal texts selected.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
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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 procuram conciliar uma vertente de exploração teórica e uma forte componente de
análise textual, desenvolvida em contexto de aula. Pretende-se que o estudante adquira competências a nível
do diálogo crítico com os textos, (i) relacionando a produção literária com as grandes coordenadas sociais,
políticas e estéticas dos séculos XVII e XVIII, (ii) intensificando o interesse pela investigação em torno das
matérias tratadas e (iii) reconhecendo o valor da memória cultural na sociedade contemporânea. É concedida
especial atenção à aprendizagem autónoma e à progressão individual do estudante, encorajando a elaboração
de trabalhos escritos, a apresentação oral de temas do programa e o debate apoiado em estratégias de
argumentação formal.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methods seek to combine theoretical exploration with a strong emphasis on textual analysis
carried out in class. The aim is that students develop critical skills in their interaction with texts, (i) connecting
literary production with the major social, political and aesthetic developments of the 17th and 18th centuries,
(ii) developing an interest in research on the topics addressed, and (iii) recognizing the value of cultural
memory in contemporary society. Special attention is given to independent learning and students’ individual
progression; the preparation of papers, oral presentations on topics of the syllabus and debate based on
formal argumentation strategies are encouraged.
3.3.9. Bibliografia principal:
Barata, J. O. (1985). António José da Silva. Criação e realidade. Coimbra: U. Coimbra
Castro, A. P. (1973). Retórica e teorização literária em Portugal. Do Humanismo ao Neoclassicismo. Coimbra: C.
Estudos Românicos
Cunha, M. F. (2012). Padre António Vieira. Lisboa: Edições 70
Marnoto, R. (2010). História Crítica da Literatura Portuguesa, vol.4, Neoclassicismo e Pré-Romantismo. Lisboa:
Verbo
Mendes, M. V. (1989). A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Caminho
Obra Completa do Padre António Vieira. Dir. J. E. Franco e P. Calafate. Lisboa: Círculo de Leitores
Pires, M. L. G. e J.A. Carvalho(2001).História Crítica da Literatura Portuguesa. Vol. 3. Maneirismo e Barroco.
Lisboa: Verbo
Pires, M. L. G. (Ed) (2003).Poetas do Período Barroco. Lisboa: Edições Duarte Reis
Silva, V. M. A. e (1971). Maneirismo e Barroco na poesia lírica portuguesa. Coimbra: C. de Estudos Românicos
Verney, L. A. (1991). Verdadeiro método de estudar: cartas sobre retórica e poética. Ed. M. L. G. Pires. Lisboa:
Presença

Mapa IV - Literatura Portuguesa do Modernismo ao Pós-Modernismo/Modern and Postmodern Portuguese
Literature
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura Portuguesa do Modernismo ao Pós-Modernismo/Modern and Postmodern Portuguese Literature
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Paula Santos Duarte Arnaut – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria João Albuquerque Simões - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according
to classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos deverão adquirir os conhecimentos e as competências necessários à análise de obras literárias,
esperando que, no final do semestre, sejam capazes de identificar, por um lado, as marcas do autor e, por
outro lado, as características periodológicas patentes em diversos textos.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The students should be able to analyse literary works. In the end of the semester, they should, on the one
hand, identify the authors’ marks and, on the other, identify the characteristics from each period present in the
several texts studied.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A disciplina incide em autores e obras fundamentais dos séculos XX e XXI (do Modernismo ao PostModernismo). Conjuga-se uma perspetiva de abordagem marcadamente periodológica com a leitura de obras
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integrais, entendidas como especialmente representativas dos períodos e movimentos contemplados.
1. O Modernismo em Portugal
1.1. A Geração de Orpheu: caracterização sociocultural e manifestação programática.
1.2. Fernando Pessoa e a problemática da heteronímia. Génese e caracterização da heteronímia pessoana.
Heteronímia, ortonímia e semi-heteronímia.
1.3. O movimento da Presença e a herança poética do Modernismo.
2. A ficção portuguesa de intervenção social: o Neo-Realismo: o Neo-Realismo
2.1. O legado ideológico-cultural do Neo-Realismo português: evolução e ruturas.
3. A ficção portuguesa contemporânea: o Post-Modernismo
3.1. A História como consciência e como problema no romance post-modernista
3.3.5. Syllabus:
This course deals with canonical authors and novels from the beginning of the 20th century to the beginning of
the 21st century (Modernism to Post-Modernism). The approach will be simultaneously that of literary history
(focusing on periods and schools) and that of a close reading of the novel(s), seen as particularly
representative(s) of the literary periods and movements in question.
1. Portuguese Modernism
1.1. Orpheu: sociocultural characterization and programmatic texts
1.2. Fernando Pessoa and the heteronymic problematics.
1.3. Presença and the modernist legacy
2. Portuguese fiction of social intervention: Neo-Realism
2.1. The ideological legacy of Neo-Realism: continuity and discontinuity
3. Portuguese contemporary fiction: Post-Modernism
3.1. The problematics of History in the postmodernist novel
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As obras e os textos selecionados são exemplos paradigmáticos da Literatura Portuguesa, permitindo uma
perspetiva abrangente da evolução literária nos séculos XX e XXI e a verificação de linhas de continuidade e de
rutura em relação a outros períodos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The novels and the selected texts are paradigmatic examples of Portuguese literature, enabling both a
comprehensive perspective of the literary evolution in the 20th century (ant its continuity in the 21st century)
and an assessment of the lines of continuity and discontinuity in relation to other literary periods.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica levada a cabo nas aulas – em estreita articulação com uma vertente prática – será sempre
ilustrada com o recurso a textos doutrinários e/ou a excertos das obras literárias em apreço. Quando possível,
e num contexto interdisciplinar, recorrer-se-á a exemplos do domínio da pintura e/ou da música, por exemplo.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The theoretical components will be illustrated by critical texts and / or extracts of the novels under
consideration. Whenever possible, and in an interdisciplinary context, we will have recourse to examples from
the dominion of music or painting.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O estudo articulado das obras e de textos críticos facultará ao aluno as diferentes perspetivas envolvidas nos
Estudos Literários, ao mesmo tempo que lhe permitirá desenvolver capacidades de análise crítica/literária.
Além disso, o recurso a exemplos de outras áreas do saber, como a pintura ou a música, permitirá uma visão
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cultural mais abrangente.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The joint approach of novels and critical texts will provide the student the different perspectives involved in
literary studies and, simultaneously, will provide the development of critical and literary skills. In addition, the
use of examples of other areas of knowledge, such as painting or music, will allow a more comprehensive
cultural vision.
3.3.9. Bibliografia principal:
Arnaut, A. P. (2002). Post-Modernismo no romance português contemporâneo. Fios de Ariadne-Máscaras de
Proteu. Coimbra: Almedina.
Castro, A. P. (Ed.) (1995-2001). Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa (Vols. 1-4).
Lisboa: Verbo.
Machado, A. M. (Ed.) (1996). Dicionário de Literatura Portuguesa. Lisboa: Presença.
Machado, A. M. (1977). A novelística portuguesa contemporânea. Lisboa: ICP.
Pereira, J. C. S. (Ed.) (1995). História Crítica da Literatura Portuguesa (Vol. VII). Lisboa: Verbo.
Reis, C. (1983). O discurso ideológico do Neo-Realismo português. Coimbra: Almedina.
Reis, C. (2005). História Crítica da Literatura Portuguesa. Do Neo-Realismo ao Post-Modernismo. Vol. IX.
Lisboa: Verbo.

Mapa IV - Literatura Portuguesa do Renascimento/Portuguese Literature of the Renaissance
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura Portuguesa do Renascimento/Portuguese Literature of the Renaissance
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Augusto Cardoso Bernardes – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Albano António Cabral Figueiredo | Paulo Jorge da Silva Pereira - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende esta unidade curricular desenvolver um estudo criticamente fundamentado das dinâmicas do campo
literário em Portugal no período histórico-cultural que abrange (de finais de Quatrocentos ao terceiro quartel
do século XVI), quer pela análise das obras mais representativas do tempo, que serão enquadradas estética,
cultural e ideologicamente, quer pela avaliação da multímoda afirmação de códigos e géneros.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aim of this course is to develop a critically grounded study of the dynamics of the literary field in Portugal
in the historical-cultural period between the late 15th century and the third quarter of the 16th century. It will
provide an analysis of the most representative works of this period, which will be placed in their aesthetic,
cultural and ideological context, and an evaluation of the different forms of affirmation of codes and genres.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
I. De finais da Idade Média aos alvores do Renascimento português
1. O Humanismo e os paradigmas estético-literários em Portugal e na Europa.
2. O alcance dos Descobrimentos nos campos político-social e do saber.
II. O teatro de Gil Vicente
1. A tradição do teatro medieval no âmbito peninsular e europeu.
2. Constituição e alcance dos géneros.
3. Circunstâncias de produção, diversidade genológica e fatores de convergência estética.
4. O lugar de Gil Vicente no cânone escolar e na cultura.
III. A lírica portuguesa do Renascimento
1. Sá de Miranda: o horizonte da tradição e o alcance da renovação.
2. António Ferreira: da doutrinação estética à prática poética.
IV. A novelística sentimental de Bernardim Ribeiro
1. História editorial de Menina e Moça ou Saudades e horizontes de receção.
2. Matrizes genológicas e influências: estado da questão.
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3. Estrutura retórica, composição narrativa e pressupostos ideológicos.
4. Bernardim Ribeiro na história da Literatura e da Cultura portuguesas.
3.3.5. Syllabus:
I.From the late Middle Ages to the beggining of the Renaissance in Portugal
1.Humanism and aesthetic-literary paradigms in Portugal and Europe.
2.The significance of the Discoveries in the social and political field and in knowledge.
II.The theater of Gil Vicente
1.The tradition of medieval theater in the Iberian Peninsula and in Europe.
2.Formation of genres.
3.Conditions of production, genre diversity and factors of aesthetic convergence.
4.The place of Gil Vicente in the academic canon and in culture.
III. Portuguese lyric poetry of the Renaissance
1.Sá de Miranda:the horizon of tradition and the extent of renovation.
2.António Ferreira:from aesthetic indoctrination to poetic practice.
IV.The sentimental novels of Bernardim Ribeiro
1.Editorial history of Menina e Moça or Saudades and its reception.
2.Genre bases and influences: the state of the issue.
3.Rhetorical structure, narrative composition and ideological premises.
4.Bernardim Ribeiro in the hist. of Port. lit. and culture.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na medida em que o corpus textual selecionado incide na produção literária portuguesa compreendida entre o
final do século XV e os meados do seguinte, levar-se-á a cabo um estudo fundamentado e consistente da
evolução e das dinâmicas do campo literário, bem como da diversidade genológica, no período histórico-social
e estético em questão.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Given that the textual corpus selected focuses on the Portuguese literary production between the late 15th and
the mid 16th centuries, the course will provide a grounded and consistent study of the development and the
dynamics of the literary field, as well as the diversity of genres, in this social, historical and aesthetic period.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além da exposição teórica levada a cabo pelo docente, lançando mão de variadas estratégias e de
diversos instrumentos de apoio didático (por ex.: “powerpoint”, meios audiovisuais, etc.), será valorizado o
contributo ativo e crítico dos alunos na análise e interpretação dos textos literários e doutrinários
selecionados.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In addition to theoretical presentations by the teacher, using various didactic strategies and instruments
(powerpoint presentations, audiovisual materials, etc.), students are expected to participate in an active and
critical manner in the analysis and interpretation of the literary and doctrinal texts selected.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Uma vez que se pretende que os alunos adquiram competências ao nível do diálogo crítico com os textos
estudados, (i) relacionando tal produção literária com as grandes coordenadas sociais, políticas e estéticas do
Portugal de Quinhentos, (ii) intensificando o interesse pela investigação em torno das matérias tratadas e (iii)
reconhecendo o relevo patrimonial dos autores e obras considerados, a aposta do ponto de vista das
metodologias de ensino privilegiará uma harmonização entre uma vertente de exploração essencialmente
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teórica e uma forte componente de análise textual, desenvolvida em situação de aula. Tal propósito será ainda
complementado com a realização de pequenas tarefas de investigação, escrita e oralidade em torno dos
diferentes mas interligados conteúdos lecionados.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methods seek to combine theoretical exploration with a strong emphasis on textual analysis
carried out in class. The aim is that students develop critical skills in their interaction with texts, (i) connecting
literary production with the major social, political and aesthetic developments of the late 15th a 16th centuries
in Portugal, (ii) developing an interest in research on the topics addressed, and (iii) recognizing the heritage
value of the authors and works studied. This aim will be also achieved through research assignments and oral
and paper presentations on the different but interconnected topics of the syllabus.
3.3.9. Bibliografia principal:
Bernardes, J. C. (1999). História Crítica da Literatura Portuguesa. II. Humanismo e Renascimento. Lisboa:
Verbo.
— (2006). Sátira e Lirismo. Modelos de síntese no teatro de Gil Vicente. Coimbra: IN-CM.
— (2003). Revisões de Gil Vicente. Coimbra: Angelus Novus.
— (2008). Gil Vicente. Lisboa: Edições 70.
— (1991). A estrutura retórica da Menina e Moça. Biblos, LXVII, pp. 239-262.
Camões, J. (Ed.) (2002). As Obras de Gil Vicente. Lisboa: CET/FLUL/ INCM.
Castro, A. P. (1985). Os códigos poéticos em Portugal do Renascimento ao Barroco. Seus fundamentos. Seus
conteúdos. Sua evolução. Revista da Universidade de Coimbra, XXXI, 505-531.
Ferreira, António (2000). Poemas Lusitanos. Ed. T. F. Earle. Lisboa: FCG.
Marnoto, R. (1997). O Petrarquismo Português do Renascimento e do Maneirismo. Coimbra: U. Coimbra.
Miranda, F. de Sá de (2011). Poesias. Ed. M. A. Franco. Coimbra: Angelus Novus/CLP.
Ribeiro, Bernardim (2008). Menina e Moça ou Saudades. Ed. J. M. Carrasco González. Coimbra: Angelus Novus.

Mapa IV - Literatura Portuguesa do Romantismo ao Fim de Século/Port. Lit. from Romanticism to Fin-de-Siècle
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura Portuguesa do Romantismo ao Fim de Século/Port. Lit. from Romanticism to Fin-de-Siècle
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos António Alves dos Reis – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena Jacinto Santana | Maria João Albuquerque Figueiredo Simões - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após completar a unidade curricular, o estudante deverá conhecer as dominantes literárias e a evolução do
tempo histórico-literário a que se refere a uc. Aquele conhecimento envolve algumas das grandes obras do
cânone literário português do séc. XIX, bem como os enquadramentos periodológicos em que elas se inserem.
Para além disso, o estudante deverá conhecer os fatores de ordem social e cultural que indiretamente
condicionam aquela evolução literária, compreendendo a sua relação com fenómenos artísticos coetâneos e
também com homólogas manifestações temáticas e formais noutras literaturas, em particular europeias. Estes
grandes objetivos serão especificados, em função dos programas específicos concebidos por cada docente
para esta uc
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of this course, students should be familiar with the dominant literary characteristics and
developments of historical-literary period between Romanticism and the turn of the 20th century. This includes
a knowledge of the major works of the 19th century Portuguese literary canon, as well as their periodiological
frames. In addition, students should understand the social and cultural factors that indirectly influenced literary
developments and their relation with coeval artistic phenomena, as well as with similar thematic and formal
phenomena in other literatures, European in particular. These broad aims will be particularized according to the
specific contents of the syllabi designed by different teachers for this course.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
O romantismo português e as suas relações literárias e ideológicas no espaço europeu. A produção literária da
primeira geração romântica, em particular a de Almeida Garrett; a literatura de temática histórica no contexto
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do romantismo português. A evolução do romantismo em Portugal: do primeiro romantismo à terceira geração
romântica. A novelística oitocentista, a partir do romantismo, em particular a camiliana. A emergência do
realismo e do naturalismo; a geração de 70. Afirmação e transformação da produção literária de Eça de
Queirós. A crise literária do realismo e do naturalismo; os “ismos” finisseculares, em particular a estética
simbolista.
3.3.5. Syllabus:
Portuguese Romanticism and its literary and ideological relations with the European space. The literary
production of the first Romantic generation, particularly that of Almeida Garrett; literature with historical
themes in the context of Portuguese Romanticism. The evolution of Romanticism in Portugal: from early
Romanticism to the third Romantic generation. Nineteenth-century novel writing after Romanticism, in
particular Camilo Castelo Branco. The emergence of Realism and Naturalism; the 70s generation. Affirmation
and transformation of Eça de Queirós’s literary production. The literary crisis of Realism and Naturalism; turn
of the century “isms”, particularly symbolist aestetics.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos explanados (que serão objeto de seleção e de especificação em função dos
programas elaborados por cada docente) ajustam-se aos objetivos da uc por valorizarem uma aproximação
periodologicamente enquadrada da literatura portuguesa oitocentista; além disso, aqueles conteúdos
sublinham a importância de componentes sociais, culturais e ideológicos que indiretamente se projetam no
processo de mudança da literatura portuguesa, do aparecimento do romantismo à crise literária ideológica do
naturalismo.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents (which will be particularized in the syllabi designed by the different teachers of the
course) are consistent with the learning outcomes since they present an approach to 19th century Portuguese
literature based on periodiological frames; in addition, they emphasize the importance of the social, cultural
and ideological aspects that indirectly influenced the process of change in Portuguese literature, from the
emergence of Romanticism to the ideological literary crisis of Naturalism.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da uc articulará uma componente expositiva, com propósito de síntese e da responsabilidade do
docente, com intervenções programadas e orientadas por parte dos estudantes. Serão escolhidas, em cada
concretização do programa, obras e textos de leitura integral obrigatória; recorrer-se-á ainda a bibliografia
histórico-literária e crítica para consulta e discussão.
Exame: 100%
frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Teaching methods include an expository component, in which the teacher will provide summaries and
overviews of the topics, and scheduled presentations by the students, guided and moderated by the teacher.
For each edition of the course, a number of works and texts will be chosen as compulsory reading; additional
historical-literary and critical bibliography will be used for consultation and discussion.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino exposta cumpre os objetivos da uc, na medida em que: i) fomenta a construção de
quadros de referência periodológica; ii) estimula a intervenção do aluno e o progressivo aperfeiçoamento da
sua capacidade de leitura crítica; iii) valoriza textos do cânone literário português; iv) estabelece a necessidade
de diálogo da leitura crítica com outras “vozes” críticas e com elementos de referência transliterária
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The teaching methods are consistent with the goals of the course since i) they foster the construction of
periodiological frames of reference; ii) they stimulate students’ participation and the gradual improvement of
their critical reading abilities; iii) they establish the need for dialogue with other critical voices and with
transliterary elements.
3.3.9. Bibliografia principal:
Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa. (5 vols.). (1995-2005). Lisboa: Verbo.
Buescu, H. C. (1997). Dicionário do Romantismo Literário Português. Lisboa: Caminho.
Pereira, J. C. S. (2004). História Crítica da Literatura Portuguesa. Volume VII: Do Fim-de-século ao Modernismo.
2Lisboa: Verbo.
Reis, C. e Pires, M. da N. (1999). História Crítica da Literatura Portuguesa. Volume V: O Romantismo (2ª ed.).
Lisboa: Verbo.
Reis, C. (Ed.). (2001) História da Literatura Portuguesa. O Romantismo e o Naturalismo. Lisboa: Alfa.
Ribeiro, M. A. (2000). História Crítica da Literatura Portuguesa. Volume VI: Realismo e Naturalismo (2ª ed.).
Lisboa: Verbo.
Saraiva, A.J. e Lopes, O. (s/d). História da Literatura Portuguesa (16º ed.). Porto: Porto Editora.

Mapa IV - Literatura Portuguesa Medieval/Portuguese Medieval Literature
3.3.1. Unidade curricular:
Literatura Portuguesa Medieval/Portuguese Medieval Literature
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria do Rosário Prata Ferreira Santos – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Silva Machado | Albano António Cabral Figueiredo - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O curso pretende: 1) que os alunos adquiram um quadro de referência que lhes permita ultrapassar o
estranhamento inicial face a objetos literários marcados pela grande distância temporal e cultural que separa a
atualidade da Idade Média; 2) suscitar neles a curiosidade e capacidade de fruição relativamente a textos e
temáticas medievais; 3) proporcionar-lhes um entendimento da Literatura Medieval Portuguesa nas suas
especificidades, nas suas articulações peninsulares e na sua integração e tensão com a(s) mundividência(s)
europeia(s) da época; 4) familiarizá-los com conceitos, metodologias e perspetivas apoiadas em disciplinas
auxiliares que possam fundamentar uma abordagem frutuosa e culturalmente válida de outras obras da mesma
época com que venham a entrar em contacto fora do âmbito da unidade curricular.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course aims to enable the students to 1) acquire references that make them surpass the initial
estrangement towards literary objects marked by the temporal and cultural gap between Middle Ages and
Contemporaneity; 2) feel curious about medieval matters and texts and enjoy their study; 3) understand
Medieval Portuguese Literature in its specific features, in its Iberian connections and in its relations with
European coeval social and cultural standpoints; 4) make use of concepts, methodologies and perspectives
standing on auxiliary disciplines that may lead to a culturally productive approach to other medieval literary
texts or artistic works outside the scope of the course.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Abordagem panorâmica da Literatura Portuguesa desde os primeiros textos trovadorescos no vernáculo do
ocidente peninsular até à poesia tardo medieval do Cancioneiro Geral, e integração no contexto peninsular e
europeu. Privilegiando a produção e circulação literária em âmbito laico, serão definidos dois grandes
momentos: o primeiro, correspondente ao apogeu da sociedade feudal, refletindo o multifacetado imaginário
cortês e cavaleiresco da nobreza; e o segundo, suscitado pelas mutações sócio-políticas do séc. XIV,
respondendo a uma nova ideologia de centralização em que a corte régia, burocrática e palaciana, se apropria
da literatura como veiculo de afirmação de autoridade e de encenação de novas formas de sociabilidade. Será
dado um destaque particular à vivência da cultura escrita no mundo de matriz e valores senhoriais, e à
complementaridade funcional das suas caracterizadas criações literárias nos campos da lírica trovadoresca,
da historiografia e do romance arturiano.
3.3.5. Syllabus:
An approach to Medieval Portuguese Literature (from the oldest poetic compositions in Galician-Portuguese to
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the late medieval poetry of Cancioneiro Geral), stressing its Iberian and European setting. Literary production
and circulation of texts within the temporal milieus that canonised the written use of vernacular language will
be surveyed. Two periods will be defined: the first one, the apogee of the feudal world, featuring the courtly and
chivalresque imaginary of the landowning nobility; the second one, bearing the mark of the centralisation of
power brought about by social and political changes in the XIVth c., through which the king’s court, stately and
bureaucratic, appropriates literature as a means to assert authority and to codify new forms of sociability. The
aristocratic written culture of the first period, based on the functional complementarity of its literary production
in the fields of troubadour poetry, historiography and Arthurian romance, will get major focus.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os objetivos e o programa da unidade curricular estão intrinsecamente relacionados. A perspetiva de estudo e
os conteúdos enunciados no programa assentam num entendimento da Literatura Medieval Portuguesa como
corpus textual obedecendo a códigos estético-ideológicos enquadrados histórica, geográfica, social e
culturalmente, que proporciona a aquisição dos conhecimentos e o domínio das competências subjacentes
aos objetivos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives and the syllabus of the course are closely interweaved. The theoretical standpoint and the
contents outlined in the syllabus are based on a perception of medieval Portuguese literature as a textual
corpus embedded with esthetical and ideological codes that were historically, geographically, socially and
culturally shaped. This standpoint effectively facilitates the consolidation of the knowledge and the
development of the skills necessary to the fulfilment of the course’s outcomes.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica coordenada com a abordagem histórico-culturalmente contextualizada de textos ilustrativos
dos momentos literários a tratar na disciplina, não esquecendo a respetiva integração e receção peninsular e
europeia. Discussão de diferentes perspetivas teóricas adotadas pela bibliografia crítica. Exploração
hermenêutica de textos medievais nas suas diversas vertentes significativas, com metodologias apoiadas em
ciências auxiliares. Pequenas exposições apresentadas pelos alunos, também encaminhados para temas de
pesquisa no âmbito do programa. Uso de recursos on-line.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lectures by the teacher complemented with the historical and culturally situated reading of texts representative
of the literary period under survey. Reception of the texts and connection with Iberian and European trends are
taken into account. Different trends in studies on the field will be discussed. Texts will be subject to a
hermeneutical assessment supported by methodologies issued from auxiliary sciences, opening to broad
literary and cultural understanding. Presentations by students, who will be guided into the research of themes
within the scope of the course. Use of online materials.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino aqui apresentada não é apriorística e teórica, mas construída tendo em conta tanto
os objetivos como o programa específicos da unidade curricular. O recurso sistemático ao comparativismo
literário, a disciplinas auxiliares (como a história, a antropologia e o direito), e aos meios eletrónicos, bem
como a forte componente de discussão crítica e de iniciação à investigação, articulam-se num paradigma
interdisciplinar que é um dado adquirido na reflexão epistemológica sobre a produção de conhecimento acerca
da atividade literária desta época, e proporciona aos alunos por um lado a consciência da natureza teórica do
seu objeto de estudo e por outro o entendimento da funcionalidade e significado coevos e da posterior
receção do corpus textual estudado.
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3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology is not aprioristic and theoretical; it derives from the specific aims and syllabus
proposed for the course. The systematic employment of tools used by comparative literature and various
auxiliary disciplines (such as history, anthropology or law), the broad use of electronic resources, as well as
the stress on critical discussion and the practice of basic research result from an interdisciplinary paradigm
that is well established by the epistemological thought on the production of knowledge about the literary
achievements of the Middle Ages. On the one hand, this methodology improves the students’ awareness of the
theoretical nature of their object of study; on the other hand, it enhances their understanding of the coeval
functionality and meaning and of the latter reception of the literary corpus they are dealing with.
3.3.9. Bibliografia principal:
Amado, T. (1991). Fernão Lopes contador de história. Sobre a «Crónica de D. João I». Lisboa: Estampa
Ferreira, M. R. (1999). Águas Doces, Águas Salgadas. Da funcionalidade dos motivos aquáticos na “Cantiga de
Amigo”. Porto: Granito
Ferreira, M. R. (2010). O Contexto Hispânico da Historiografia Portuguesa nos Séculos XIII e XIV. Coimbra:
Imprensa da Universidade
Laranjinha, A. S.(2010).Artur, Tristão e o Graal - a escrita romanesca no ciclo do Pseudo-Boron. Porto: Est.
Criativas
Mattoso, J. (2009).Naquele Tempo. Ensaios de História Medieval. Lisboa: Círculo de Leitores
MIranda, J. C. (1998).Galaaz e a ideologia da Linhagem. Porto: Granito
Miranda, J. C.(2005).Aurs mesclatz ab argen. Porto: Guarecer
Moreira, F. A.(2013).A Crónica de Portugal de 1419. Fontes, Estratégias e Posteridade. Lisboa: Gulbenkian
Oliveira, A. R.(2001).O Trovador galego-português e o seu mundo. Lisboa: Notícias
Tavani, G. (2002). Trovadores e jograis: introdução à poesia medieval galego-portuguesa. Lisboa: Caminho

Mapa IV - Literaturas Angolana e Moçambicana/Angolan and Mozambican Literatures
3.3.1. Unidade curricular:
Literaturas Angolana e Moçambicana/Angolan and Mozambican Literatures
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Pires Laranjeira – 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):
Conhecer sumariamente a história das literaturas, os principais movimentos e autores e alguns textos
canónicos
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the basis of literary history of the countries, main authors and canonical texts
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Os principais movimentos, revistas, autores, textos, temas e estilos.
2. Poetizar os Fundamentos: Agostinho Neto, José Craveirinha e outros.
3. Invenção da Narrativa: Luís Bernardo Honwana e José Luandino Vieira.
4. Narrar a Nação: Pepetela e Mia Couto.
5. Criticar o Estado (da Nação): Manuel Rui e Ondjaki.
6. Mudar o Género: Paulina Chiziane e outras.
Obras canónicas de leitura integral
Agostinho Neto, Fogo e ritmo (24 poemas); (Angola)
José Craveirinha, Xigubo (Moçambique)
Luís Bernardo Honwana, Nós matámos o cão-tinhoso; (Moçambique)
José Luandino Vieira, Luuanda; (Angola)
Pepetela, Mayombe; (Angola)
Manuel Rui, Quem me dera ser onda; (Angola)
Mia Couto, Terra sonâmbula; (Moçambique)
Paulina Chiziane, Niketche. Uma história de poligamia; (Moçambique)
Ondjaki, Os transparentes; (Angola).
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3.3.5. Syllabus:
1. To know the main movements, magazines, authors, texts, themes and styles.
2. To poeticize the fundaments: Agostinho Neto, José Craveirinha and others.
3. The invention of narrative: Luís Bernardo Honwana and José Luandino Vieira.
4. Narrating the Nation: Pepetela and Mia Couto.
5. Criticizing the State (of the Nation): Manuel Rui and Ondjaki.
6. Changing gender: Paulina Chiziane and others.
Canonical works for full reading:
Agostinho Neto, Fogo e ritmo (24 poemas); (Angola)
José Craveirinha, Xigubo (Mozambique)
Luís Bernardo Honwana, Nós matámos o cão-tinhoso; (Mozambique)
José Luandino Vieira, Luuanda; (Angola)
Pepetela, Mayombe; (Angola)
Manuel Rui, Quem me dera ser onda; (Angola)
Mia Couto, Terra sonâmbula; (Mozambique)
Paulina Chiziane, Niketche. Uma história de poligamia; (Mozambique)
Ondjaki, Os transparentes; (Angola).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Identificar a diacronia das literaturas e debater os seus textos fundamentais, para contextualizar e avaliar a
cultura e a estética
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Identify the diachronic of the literatures and discuss their fundamental texts in order to contextualize and
assess their culture and aesthetics.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leitura caseira de textos, exposição do docente na aula e debate coletivo sobre factos, conceitos e
interpretação.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Home readings of texts. The teacher will open the lecture by exposing a theme with the intention of inducing
collective debate about facts, concepts and interpretations.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Conhecer alguns textos canónicos e os seus contextos e estética, para compreender a cultura e as instituições
literárias
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To know some canonical texts, their contexts and aesthetics, in order to understand culture and literary
institutions
3.3.9. Bibliografia principal:
- Chabal, P. (Ed.) et al. (1996). The postcolonial literature of lusophone Africa. Londres: Hurst & Co.
- Coelho, J. do P. Coelho (Ed.), Rodrigues, E, Laranjeira, P. & Moutinho, V. (2002-03), DICIONÁRIO DE
LITERATURA PORTUGUESA, BRASILEIRA, GALEGA, AFRICANA, ESTILÍSTICA LITERÁRIA. ACTUALIZAÇÃO.
(Vols. 1-3). Porto: Figueirinhas.
- Ferreira, M. (1990). O discurso no percurso africano-I. Lisboa: Plátano.
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- Hamilton, R. (1981 e 1983). Literatura africana, literatura necessária (Vols. 1-2). Lisboa: Ed. 70.
- Laranjeira, P. (1995), Literatura africana de expressão portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta.
- Laranjeira, P., Simões, M. J. & Xavier, L. G. (Eds.)(2007). Cinco povos cinco nações. Estudos de literaturas
africanas. Lisboa: Novo Imbondeiro.
- Margarido, A. (1980). Estudos sobre literaturas das nações africanas de língua portuguesa. Lisboa: A Regra
do Jogo.
- SANTA BARBARA PORTUGUESE STUDIES. (2008). X (nº sobre Literaturas Africanas).

Mapa IV - Literaturas São-tomense, Cabo-verdiana e Guineense/Lit. of São Tomé, Cape Verde and Guinea-Bissau
3.3.1. Unidade curricular:
Literaturas São-tomense, Cabo-verdiana e Guineense/Lit. of São Tomé, Cape Verde and Guinea-Bissau
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Pires Laranjeira – 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):
Conhecer sumariamente a história das literaturas, os principais movimentos e autores e alguns textos
canónicos
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the brief history of these countries, their main literary movements and authors, as well as some
canonical texts.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Os principais movimentos, revistas, autores, textos, temas e estilos.
2. Poetizar os Fundamentos: Francisco José Tenreiro, Corsino Fortes e outros.
3. Narrar a Nação: o movimento da Claridade (1936), Baltasar Lopes e outros.
4. Criticar o Estado (da Nação): Abdulai Sila, Aíto de Jesus Bonfim e outros.
5. Mudar o Género: Conceição Lima e outras.
Obras canónicas de leitura integral
Francisco José Tenreiro, Obra poética; (São Tomé e Príncipe)
Baltasar Lopes, Chiquinho; (Cabo Verde)
Corsino Fortes, A cabeça calva de Deus; (Cabo Verde)
Dina Salústio, A louca do serrano; (Cabo Verde)
Abdulai Sila, Mistida; (Guiné-Bissau)
Aíto de Jesus Bonfim, A lágrima áurea do mal; (São Tomé e Príncipe)
Conceição Lima, O país de Akendenguê; (São Tomé e Príncipe).
3.3.5. Syllabus:
1. Main literary movements, literary magazines, authors, texts, themes and styles.
2. Poeticize the fundaments: Francisco José Tenreiro, Corsino Fortes and other authors.
3. Narrating the Nation: the Claridade movement (1939), Baltasar Lopes and other authors.
4. Criticize the State (of the Nation): Abdulai Sila, Aíto de Jesus Bonfim and other authors.
5. Changing gender: Conceição Lima and other authors.
Canonical works for full Reading
Francisco José Tenreiro, Obra poética; (São Tomé e Príncipe)
Baltasar Lopes, Chiquinho; (Cabo Verde)
Corsino Fortes, A cabeça calva de Deus; (Cabo Verde)
Dina Salústio, A louca do serrano; (Cabo Verde)
Abdulai Sila, Mistida; (Guiné-Bissau)
Aíto de Jesus Bonfim, A lágrima áurea do mal; (São Tomé e Príncipe)
Conceição Lima, O país de Akendenguê; (São Tomé e Príncipe).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular:
Identificar a diacronia das literaturas e debater os seus textos fundamentais, para contextualizar e avaliar a
cultura e a estética
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Identify the diachronic of the literatures and discuss their fundamental texts in order to contextualize and
assess their culture and aesthetics.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leitura caseira de textos, exposição do docente na aula e debate coletivo sobre factos, conceitos e
interpretação.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini-Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Home readings of texts.The teacher will open the lecture by exposing a theme with the intention of inducing
collective debate about facts, concepts and interpretations.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Conhecer alguns textos canónicos e os seus contextos e estética, para compreender a cultura e as instituições
literárias
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To know some canonical texts, their contexts and aesthetics, in order to understand culture and literary
institutions
3.3.9. Bibliografia principal:
- Chabal, P. (Ed.) et al. (1996). The postcolonial literature of lusophone Africa. Londres: Hurst & Co.
- Ferreira, M. (1990). O discurso no percurso africano-I. Lisboa: Plátano.
- Hamilton, R. (1981 e 1983). Literatura africana, literatura necessária (Vols. 1-2). Lisboa: Ed. 70.
- Laranjeira, P. (1995). Literatura africana de expressão portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta.
- Ribeiro, M. C. & Jorge, R. S. (Eds.)(2011). Literaturas insulares: leituras e escritas de Cabo Verde e São Tomé
e Príncipe. Porto: Afrontamento.
- Margarido, A. (1980). Estudos sobre literaturas das nações africanas de língua portuguesa. Lisboa: A Regra
do Jogo.
- Mata, I. (2013). A literatura africana e a crítica pós-colonial. Reconversões. Manaus, AM: UEA.
- SANTA BARBARA PORTUGUESE STUDIES (org. de P. Laranjeira e L. G. Xavier) (2008), vol. X, Santa Barbara,
Univ. da Califórnia (nº sobre Literaturas Africanas).

Mapa IV - Morfologia do Português/Portuguese Morphology
3.3.1. Unidade curricular:
Morfologia do Português/Portuguese Morphology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Graça Maria de Oliveira e Silva Rio-Torto – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Isabel Pires Pereira - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according to
classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre, o/a estudante deve:
- conhecer e dominar com proficiência conceitos básicos da teoria morfológica;
- descrever e analisar a realidade morfológica da língua portuguesa;
- aplicar os conteúdos em situações concretas de natureza vária, nomeadamente, ensino e investigação;
- refletir criticamente sobre os conteúdos programáticos definidos para a uc.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester the student is expected to:
- master basic concepts of morphological theory;
- describe and analyze the morphology of Portuguese;
- apply the learned contents to specific situations, namely, teaching and research;
- reflect critically on the syllabus contents.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Morfologia.
1.1. Objeto da Morfologia.
1.2.Lugar da Morfologia na Gramática.
1.3. Análise morfológica: unidades e hierarquias.
1.4. Morfologia flexional e derivacional.
1.5. Classes de palavras.
2. Morfologia flexional do português.
2.1. A flexão nominal do português: as categorias de género e número. Padrões flexionais nominais.
2.2. A flexão verbal do português: as categorias de pessoa/número, tempo, aspeto e modo. Padrões flexionais
verbais. Os verbos irregulares.
2.3. O acento de palavra e a estrutura morfológica.
3. Morfologia derivacional do português. Processos genolexicais em português.
3.1 Processos aditivos, supressivos e redutivos.
3.2. Modalidades de afixação. Paradigmas isocategoriais e paradigmas heterocategoriais.
3.3. A composição: padrões de composição em português.

3.3.5. Syllabus:
1. Morphology.
1.1. Definition fo Morphology.
1.2. Place of Morphology in Grammar.
1.3. Morphological analysis: units and hierarchies.
1.4. Inflectional and derivational morphology.
1.5. Word classes.
2. Inflectional morphology of Portuguese.
2.1. Noun inflection in Portuguese: gender and number. Noun inflectional patterns.
2.2. Verb inflection in Portuguese: tense, aspect, mood, person, number. Verb inflectional patterns. Irregular
verbs.
2.3. Word stress and morphological structure.
3. Derivational morphology of Portuguese. Word formation processes in Portuguese.
3.1 Word formation processes: addition, supression and reduction.
3.2. Types of affixation.
3.3. Compounding: patterns of compounding in Portuguese.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos são os basilares da área de estudo, sendo o seu cabal domínio teórico e aplicado
considerado indispensável à satisfação dos objetivos de aprendizagem.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is designed to allow the students to master the basic knowledge in the field of Morphology and
Morphology of Portuguese, which is the core of the curricular unit's objectives.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com uma componente expositiva e outra de resolução de exercícios práticos de
aplicação dos instrumentos de análise fornecidos ou de discussão de material bibliográfico. Pode haver
também lugar a exposições, tarefas de natureza interativa e de tratamento de dados empíricos.
Exame. 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes combine teacher lectures with practical exercices to use the analytic tools
provided and with the reading and discussion of bibliography. Oral presentations by students are encouraged,
as well as interactive tasks and dealing with empirical data.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia utilizada usa os métodos expositivo, de aplicação de conhecimentos a novas situações, de
resolução de exercícios com base em análise de dados empíricos e de análise crítica de textos teóricos. O
método expositivo tem como objetivo apresentar a alunos em fase introdutória de aprendizagem nesta área de
estudo os conteúdos declarativos previstos no programa, a consolidar com a leitura da bibliografia. Os
exercícios práticos envolvendo análise de dados empíricos, as apresentações orais, as tarefas interativas
visam o desenvolvimento da capacidade de análise morfológica e de aplicação dos conhecimentos a novas
situações. A leitura e análise crítica de textos teóricos tem como objetivo, por um lado, a consolidação e
aprofundamento dos conteúdos programáticos, por outro, o desenvolvimento do espírito crítico.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Teaching methods include teacher lectures, application of knowledge to new situations, practical exercises
involving empirical data and critical analysis of bibliography. Lectures introduce students to the topics of the
syllabus, whose mastery requires also the reading of selected literature. Practical exercises involving empirical
data, oral presentations, and interactive tasks foster the development of analytical skills involving morphology
and the application of knowledge to new situations. Reading and critical analysis of theoretical texts aims at,
on the one hand, mastery of the topics of the syllabus, on the other, the development of critical thinking.
3.3.9. Bibliografia principal:
Azuaga, L. (1996). Morfologia. In: I. H Faria et al. Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho,
pp.215-244.
Câmara Jr., J. M. (1996). Estrutura da língua portuguesa. 25ª edição. Petrópolis. Rio de Janeiro: Ed. Vozes.
Coates, R. (1999). Word Structure. London,New York: Routledge.
Duarte, I. (2000). Língua portuguesa. Instrumentos de análise. Lisboa: Universidade Aberta.
Mateus, M. H. M., Brito, A. M., Duarte, I., Faria, I. H. et al. (2003). Gramática da língua portuguesa (5ª ed. revista e
aumentada). Lisboa: Caminho. Parte V.
Rio-Torto, G. (1998). Morfologia Derivacional. Teoria e Aplicação ao Português. Porto: Porto Editora.
Rio-Torto, G., Rodrigues, A., Pereira, I., Pereira, R. & Ribeiro, S. (2013). Gramática derivacional do Português.
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
Villalva, A. (2008). Morfologia do Português. Lisboa: Universidade Aberta.

Mapa IV - Problemas Críticos da Literatura Brasileira/Critical Issues in Brazilian Literature
3.3.1. Unidade curricular:
Problemas Críticos da Literatura Brasileira/Critical Issues in Brazilian Literature
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre – 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):
No final do semestre, o estudante deverá (i) reconhecer alguns dos problemas críticos recorrentes da literatura
brasileira; (ii) conhecer os textos fundamentais da literatura e da crítica brasileira nos quais se exploram esses
problemas; (iii) reconhecer o perfil epistemológico da disciplina, que não é história literária nem teoria; (iv)
compreender o contributo da disciplina para uma complexificação e revisão da própria ideia de literatura
brasileira.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the semester, students are expected to (i) identify some of the recurrent critical issues of Brazilian
literature; (ii) recognize the crucial Brazilian literary and critical texts in which those problems are raised; (iii)
recognize the epistemological profile of the discipline, which is neither literary history nor theory proper; (iv)
understand the contribution of this discipline to a revisionary broadening of the very concept of Brazilian
literature.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A disciplina funciona num modelo que não se confunde com o da história literária, percorrendo um corpus não
necessariamente sequencial mas eleito em função de um tópico recorrente na literatura brasileira e nos
estudos literários brasileiros. Por meio da eleição de «problemas» centrais da tradição literária e crítica
brasileira, dar-se-ão a conhecer textos relevantes mas situados em períodos não necessariamente próximos. O
papel da disciplina consistirá ainda em ajudar a produzir uma perspetiva crítica dotada de autonomia em
relação aos discursos da história literária e da crítica brasileiras, reforçando assim a diferença dos Estudos
Brasileiros quando produzidos em Portugal.
3.3.5. Syllabus:
The course relies on a model not to be mistaken with that of literary history. It covers a corpus which is not
necessarily sequential, but chosen as a function of a recurrent topic in Brazilian literature and its literary field.
Relevant texts, of historical periods that may not be close but stem from the previous choice of central
problems of the Brazilian critical tradition, will be made known to the students. The disciplinary role will consist
of helping to enhance a critical perspective, autonomous in relation to the mainstream discourse of Brazilian
literary history and criticism, thus reinforcing the difference of Brazilian studies produced in Portugal.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A unidade curricular visa responder ao problema da insuficiência de unidades curriculares dedicadas à
literatura brasileira, substituindo a perspetiva panorâmica por uma perspetiva transversal dedicada à noção de
“problemas críticos” dessa literatura. Parte-se do princípio de que estudar a literatura brasileira no Brasil não é
o mesmo que estudar a literatura brasileira em Portugal: a diferença reside no revisionismo que a distância
neste caso permite. O alcance deste tipo de abordagem pode avaliar-se ainda pela possibilidade permanente
de debater o problema tradicional das relações entre as duas literaturas, a portuguesa e a brasileira. Ou seja, o
ensino da literatura brasileira seria inseparável do ensino da literatura portuguesa, de um modo independente
dos lugares-comuns da proximidade versus afastamento.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course unit aims at bridging the critical gap typically brought by the insufficiencies of many curricular
units devoted to Brazilian literature. The common panoramic point of view will be replaced by a transversal
perspective dedicated to the notion of “critical problems” of the aforementioned literature. It will be assumed
that studying Brazilian literature in Brazil doesn’t amount to quite the same as studying Brazilian literature in
Portugal: the difference lies in the revisionism that distance, in the latter case, allows. The scope of such an
approach may be further assessed by the permanent possibility of debating the traditional problem of the
relations between Portuguese and Brazilian literatures. I.e., the teaching of Brazilian literature would be
inseparable of the teaching of Portuguese literature, independently of the proximity versus estrangement
commonplace notion.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina elegerá um ou dois problemas críticos da literatura brasileira por semestre. Será proposto um
corpus de textos literários e críticos relevantes para o problema em análise, corpus esse que será objeto de
leitura e discussão em sala de aula. As exposições caberão ao docente e aos estudantes, sendo privilegiada
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1bdc3356-f9b8-bad1-72c7-5409cfe0a6fb&formId=6fb23d6d-49ec-82d9-883d-5…

46/75

13/10/2014

NCE/14/00346 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

uma modalidade de avaliação que permita uma participação, oral e escrita, mais intensa dos estudantes.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
One or two critical problems of the Brazilian literature will be selected each semester. A corpus of literary and
critical texts deemed relevant for each of those problems will be proposed. The corpus will be read and
debated in class. Both the teacher and the students are expected to lecture on the proposed topics, within the
context of an assessment mode that allows for a more intense participation (in its oral and written forms) of the
students.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na medida em que a unidade curricular visa eleger problemas críticos da literatura brasileira e discuti-los, faz
todo o sentido que a metodologia proposta privilegie a leitura crítica de um corpus de textos relevantes para
esses problemas, o debate e a produção de uma orientação revisionista.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As the course unit aims at selecting and discussing critical problems of Brazilian literature, it makes sense that
the proposed methodology should emphasize the critical reading of a corpus of relevant texts to those same
problems, classroom debates and finally the production of a revisionist viewpoint.
3.3.9. Bibliografia principal:
●Andrade, M. de (1974). Aspectos da Literatura Brasileira (5ª ed.). São Paulo: Livraria Martins, Editora.
●Baptista, A. B. (2010). Ideia de Literatura Brasileira com Propósito Cosmopolita. In De Espécie Complicada.
Ensaios de Crítica Literária (pp. 171.202). Coimbra: Angelus Novus, Editora.
●Campos, H. de (1992). Metalinguagem & outras metas (4ª ed.). São Paulo: Perspectiva.
●Candido, A. (1997). Formação da Literatura Brasileira (Vols. 1-2, 8ª ed.). Belo Horizonte: Editora Itatiaia
Limitada.
●Coutinho, A. (1960). Conceito de Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Livraria Académica.
●Lima, L. C. (1991). Pensando nos Trópicos. (Dispersa Demanda II). Rio de Janeiro: Rocco.
●Miranda, W. M. (2010). Nações Literárias. Cotia: Ateliê Editorial.
●Santiago, S. (1982). Vale quanto pesa. (Ensaios sobre questões político-culturais). São Paulo: Paz e Terra.
●Santiago, S. (2000). Uma Literatura nos Trópicos. Ensaios sobre Dependência Cultural (2ª ed.). Rio de Janeiro:
Rocco.

Mapa IV - Semântica do Português/Portuguese Semantics
3.3.1. Unidade curricular:
Semântica do Português/Portuguese Semantics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Cristina Macário Lopes – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Graça Maria Oliveira Silva Rio-Torto, Ana Paula Oliveira Loureiro - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc centra-se em questões de Semântica das línguas naturais, sendo o Português a língua objeto de
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descrição. Pretende-se que os alunos adquiram um conjunto de conhecimentos básicos que lhes permitam
analisar e resolver problemas de semântica lexical, bem como descrever os componentes essenciais do
significado ao nível da frase.
Competências gerais:
- desenvolver a capacidade de análise semântica de dados linguísticos, através do uso de uma metalinguagem
adequada;
-identificar e discutir questões básicas de semântica lexical e de semântica frásica;
-promover a capacidade de identificação e resolução de problemas que envolvam anomalias semânticas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This unit is focused on natural languages Semantics, and the Portuguese language is the object of description.
The unit aims to provide basic concepts and analytical tools which will enable the students to identify the
essential components of word meaning and sentence meaning.
General competencies:
- develop the ability to analyse linguistic data in a semantic perspective;
- identify and discuss basic issues in the areas of lexical semantics and sentence semantics;
- develop the ability to identify and solve problems involving semantic anomalies.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. O objeto de conhecimento em Semântica
2. Semântica lexical
2.1. Significado lexical, intensão e extensão
2.2. Propriedades semânticas
2.3. Relações semânticas entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia, holonímia e
meronímia)
2.4. Campos semânticos e campos lexicais
2.5. Combinatórias entre palavras
2.6. Polissemia, homonímia e vagueza
3. Semântica frásica
3.1. Referência e predicação
3.1.1. Predicador e argumentos
3.1.2. Questões de referência nominal
3.2. Aspeto
3.3. Tempo
3.4. Modalidade
3.5. Polaridade
3.3.5. Syllabus:
1. The object of knowledge in Semantics
2.Lexical Semantics
2.1. Lexical meaning, intension and extension
2.2. Semantic properties
2.3. Lexical relations (synonymy, antonymy, hyperonymy and hyponymy, holonymy and meronymy)
2.4. Lexical and semantic fields
2.5. Collocations
2.6. Polysemy, homonymy and vagueness
3. Sentence semantics
3.1. Reference and predication
3.1.1. Predicates and arguments
3.1.2. Issues on nominal reference
3.2.Aspect
3.3. Tense
3.4. Modality
3.5. Polarity
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos envolvem conceitos relevantes básicos na área da semântica lexical e da
semântica frásica que permitirão aos alunos analisar e resolver problemas de semântica lexical, bem como
descrever os componentes essenciais do significado de frases em Português.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus provides basic and relevant concepts in lexical semantics and sentence semantics, which will
enable students to solve lexical semantics problems and to describe the main semantic components of
sentences in Portuguese.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além de exposições teóricas de enquadramento dos diferentes tópicos do programa, prevê-se um
funcionamento interativo das aulas, com leitura e comentário de textos e resolução de exercícios.
Exame. 100%
Frequência: 50%
Mini testes. 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lectures on the main topics of the program; interactive activities in class, including text commentary and
problem solving.
Evaluation methodologies in accordance with FLUC's General Assessment Regulation for the first cycle
studies
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino adequam-se aos objetivos da disciplina na medida em que facultam aos alunos
momentos de ensino-aprendizagem distintos: as exposições teóricas visam facultar aos alunos os
instrumentos teóricos e operatórios que permitem uma abordagem rigorosa dos diferentes tópicos do
programa; o comentário de textos na aula permite uma reflexão e um debate sobre conceitos teóricos
indispensáveis à descrição de dados empíricos; a resolução de exercícios nas aulas visa promover a
autonomia dos alunos e desenvolver a sua capacidade de trabalhar sobre dados empíricos no âmbito da
Semântica do Português.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologies match the objectives of the unit: lectures provide the theoretical basis required to
understand the different topics of the syllabus; commentary of texts in the class promotes debates on the main
theoretical issues relevant to the description of data; solving problems in class aims to improve the student’s
autonomous hability to work on real empirical data, in the area of Portuguese Semantics.
3.3.9. Bibliografia principal:
Campos, M.H.C. & Xavier, M.F. (1991). Sintaxe e Semântica do Português. Lisboa: Universidade Aberta.
Cruse, D.A. (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Duarte, I. (2000). Língua Portuguesa. Instrumentos de análise. Lisboa: Universidade Aberta.
Lopes, A. C. M. e Rio-Torto, G. (2007). Semântica. Lisboa: Caminho.
Lyons, J. (1980). Semântica-1. Lisboa: Presença.
Mateus, M. H. M. et al. (2004). Gramática da Língua Portuguesa (6ª ed.). Lisboa: Caminho.
Peres, J. e Móia, T. (1995). Áreas críticas da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.
Raposo, E. et al. (2013). Gramática do Português. (Vol.1). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
SAEED, J. (1997). Semantics. Oxford: Blackwell Publishers.

Mapa IV - Sintaxe do Português/Portuguese Syntax
3.3.1. Unidade curricular:
Sintaxe do Português/Portuguese Syntax
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Joana de Almeida Vieira dos Santos – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Paula Oliveira Loureiro - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according to
classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
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3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os/As estudantes irão adquirir conceitos e ferramentas de análise linguística que lhes proporcionarão um
conhecimento da estrutura e funcionamento da componente sintática do português europeu contemporâneo.
No final do semestre, espera-se que sejam capazes de identificar, analisar, descrever e explicar a organização
estrutural e funcional da frase e o funcionamento das classes lexicais e sintagmáticas. Deverão também ser
capazes de identificar, discutir e explicar estruturas sintáticas complexas ao nível da produção e do
processamento.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students will learn fundamental concepts and acquire linguistic analysis tools. These will provide a
comprehensive knowledge of European Portuguese syntactic structures. At the end of the semester, they
should be able to recognize, to analyse, to describe and to explain these structures (sentence structures,
phrases, lexical and syntagmatic categories and functions). They are also expected to recognize, to discuss
and to explain syntactic structures that are more complex in production and in language processing.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Sintaxe da frase
1.1. Organização estrutural
- classes de palavras
- estrutura de constituintes
1.2. Organização funcional
- estrutura bimembre
- predicadores, argumentos, modificadores e adjuntos
2. Frase simples e frase complexa
2.1. Coordenação
2.2. Subordinação
- subordinação substantiva
- subordinação adjetiva - oração relativa
- subordinação adverbial
3. Áreas críticas da sintaxe em português
3.1. Concordância
3.2. Ordem
3.3. Topicalização
3.4. Construções passivas
3.5. Correferência e anáfora.
3.3.5. Syllabus:
1. Sentential and phrasal structures
1.1. Structural relations
- word categories
- constituents
1.2. Functional relations
- subject – predicate structure
- predicates, arguments, complements, modifiers and adjuncts
2. Complex clauses
2.1. Coordination
2.2. Subordination
- complement clauses
- relative clauses
- adverbial clauses
3. Critical syntax structures in Portuguese
3.1. Agreement
3.2. Word order
3.3. Topicalization
3.4. Passive structures
3.5. Correference and anaphora.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O programa está dividido em 3 tópicos que cobrem as estruturas essenciais da sintaxe da língua portuguesa
ao nível da frase, da oração e do sintagma. Nos tópicos 1 e 2, espera-se que o/as estudantes reexaminem
conhecimentos prévios sobre funcionamento da língua, de modo a tornarem explícito um domínio implícito e a
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interiorizarem o funcionamento da estrutura do Português. No 3.º tópico, será proposta uma discussão crítica
de estruturas que geralmente apresentam problemas ao nível da produção e do processamento da linguagem,
cujo conhecimento é indispensável em aplicações profissionais.
Em todos os tópicos, espera-se que o/as estudantes ponham em prática as noções aprendidas através de
exercícios de análise sintática.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is divided into 3 main topics that cover the essential structures of Portuguese sentences /clauses
/ phrases. In topics 1 and 2, students will re-examine previous implicit knowledge about the language grammar.
They are expected to develop a good knowledge of Portuguese structures, following a descriptive approach. In
the 3rd topic, they will discuss and explain complex structures that present production and processing
problems in Portuguese and are crucial in professional uses. In all topics, they will put into practice linguistic
notions through exercises of syntactic analysis..
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição feita pela docente ou por estudantes.
Análise, discussão e sistematização de textos teóricos ou exemplos.
Trabalhos de investigação e de síntese apresentados ou entregues na aula, individuais ou em grupo.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lectures by the teacher or the students.
Analysis, discussion and presentation of theoretical texts and / or examples.
Research work and written essays (with eventual oral presentations).
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Todas as metodologias de ensino e de avaliação enfatizam a aprendizagem autónoma e a progressão
individual dos estudantes através de leituras, análises e apresentações dos temas do programa. Espera-se
assim que, no final do semestre, estejam preparados para fazer análises de estruturas sintáticas em
Português.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All teaching and evaluation methods assume autonomous learning and individual progression, since they are
based upon bibliography reading, linguistic analysis and presentations of the syllabus main topics. At the end
of the semester, students should be able to analyze Portuguese syntactic structures.
3.3.9. Bibliografia principal:
Cunha, C. & Cintra, L.F. (2013). Nova Gramática do Português Contemporâneo (6ª ed.). Lisboa: Lexikon
Editorial.
Eliseu, A. (2008). Sintaxe do Português. Lisboa: Caminho.
Faria, I.H. & Pedro, E.R. & Duarte, I. & Gouveia, C.A.M. (1996). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa.
Lisboa: Caminho.
Mateus, M. H. M. & Brito, A.M. & Duarte, I. & Faria, I.H. (2003). Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa:
Caminho.
Peres, J.A.& Móia, T. (1995). Áreas Críticas do Português Contemporâneo. Lisboa: Caminho.
Raposo, E. P.& Nascimento, M.F.B. & Mota, M.A.& Segura, L. & Mendes, A. (2013). Gramática do Português (2
vols.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Webgrafia:
Dicionário Terminológico em linha, http://dt.dgidc.min-edu.pt/
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Mapa IV - Teoria da Literatura/Literary Theory
3.3.1. Unidade curricular:
Teoria da Literatura/Literary Theory
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Carlos Seabra Pereira - 65h de acordo com a distribuição de serviço docente anual | 65h according to
classes allocation to the academic staff on an yearly basis.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular visa transmitir aos estudantes um conhecimento sistémico do fenómeno literário, nas
suas múltiplas dimensões (histórica, social, institucional, estética, etc.), mostrando como os textos solicitam
respostas que são muitas vezes de índole já teórica.
No final do semestre, os estudantes deverão ser capazes de (i) reconhecer e usar a terminologia teórica
apresentada; (ii) reconhecer e relacionar informação com novos textos (literários ou não) e situações; (iii)
demonstrar capacidade de argumentação, rigor intelectual e pensamento crítico, por escrito ou oralmente, na
área de estudo.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course unit is destined to provide to students a systemic knowledge of literature, in its multiple
dimensions (historical, social, institutional, aesthetic, etc.). As a general principle, it intends to show that, when
being read, texts demand themselves certain kinds of answers that are already of a theoretical nature.
At the end of the semester, students should be capable of (i) recognizing and using the theoretical terminology
presented by the unit; (ii) recognizing and relating information to new texts (whether literary or not) and
situations; (iii) demonstrating a capacity to provide arguments, intellectual rigour and critical thought, orally or
by writing, in this field of study.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Textos e teorias: o estudo da literatura e a perspetiva teórica;
2. A Teoria da Literatura e as Humanidades;
3. A Teoria da Literatura e as outras disciplinas dos estudos literários;
4. Alguns paradigmas da Teoria da Literatura;
5. A literatura, a instituição literária e o “campo literário”;
6. Ler, interpretar e usar textos literários.
3.3.5. Syllabus:
1. Texts and theories: the study of literature and the theoretical perspective;
2. Literary Theory and the Humanities;
3. Literary Theory and the other disciplines of literary studies;
4. Some paradigms of Literary Theory;
5. Literature, the literary institution and the “literary field”.
6. Reading, interpreting and using literary texts.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Dado que a unidade curricular visa transmitir um conhecimento sistémico do fenómeno literário, o programa
incide particularmente na vertente abstrata do saber teórico. Uma vez, porém, que se trata de literatura, ou
seja, de uma construção humana, o saber teórico é sempre também indissociável de um conhecimento dos
textos variáveis e concretos e do movimento de vai-vém entre texto e abstração.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Since the course unit intends to provide to students a systemic knowledge of literature, the syllabus focuses
mainly on a kind of abstract and theoretical knowledge. However, since we’re talking of literature, that is, of a
human construction, theoretical knowledge is always inseparable from variable and concrete texts and from a
kind of recursive movement between text and abstraction.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho na unidade curricular será repartido por momentos de maior pendor expositivo (assegurados ora
pelos docentes ora pelos estudantes) e momentos de análise e discussão conjunta de textos e documentos
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vários relacionados com os temas em apreço.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Work in this unit will be divided between lecture moments (by the teacher or by students) and group analysis
and discussion of texts and documents.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Dada a natureza da unidade curricular, os objetivos nela perseguidos e a especificidade do trabalho letivo nas
Humanidades, a metodologia de ensino adotada é a mais indicada para desenvolver nos estudantes as
capacidades de reflexão, análise e interpretação de textos.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Given the nature of the course unit, the objectives it aims to achieve and the specificity of teaching and
learning in the Humanities, the teaching methodologies are the most apt to develop the abilities of reflection,
text analysis and interpretation in students.
3.3.9. Bibliografia principal:
• Aguiar e Silva, V. (2009). Teoria da Literatura. Coimbra: Livraria Almedina.
• Aguiar e Silva, V. (2010). As Humanidades, os Estudos Culturais, o Ensino da Literatura e a Política da Língua
Portuguesa. Coimbra: Almedina.
• Aristóteles (2007). Poética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
• De Man, P. (1999). O Ponto de Vista da Cegueira. Ensaios sobre a Retórica da Crítica Contemporânea. Lisboa:
Angelus Novus, Editora e Livros Cotovia.
• Durão, F. A. (2011). Teoria (literária) americana. Uma introdução crítica. Campinas: Autores Associados.
• Fokkema, D. W. & Ibsch, E. (1984). Teorías de la literatura del siglo XX. Madrid: Cátedra.
• Garavelli, B. M. (2000). Manual de retórica. Madrid: Cátedra.
• Groden, M. & Kreiswirth, M. (Eds.) (1994). The Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.
• Wellek, R. & Warren, A. (1987). Teoria da Literatura. Lisboa: Europa-América.

Mapa IV - Variedades do Português/Varieties of Portuguese
3.3.1. Unidade curricular:
Variedades do Português/Varieties of Portuguese
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria de Almeida Santos – 65h
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Cristina dos Santos Pereira Martins | João Nuno Corrêa Cardoso - 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.
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina tem como objetivo fornecer aos alunos conhecimentos precisos e teoricamente enquadrados
sobre o fenómeno de variação linguística, sobre a situação da língua portuguesa no mundo e sobre a estrutura
sociolinguística e dialetal de algumas das comunidades linguísticas em causa. No final do semestre, os alunos
devem ser capazes de: i) integrar, na sua visão do funcionamento das línguas naturais, o caráter inerente da
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variação sincrónica nas suas diferentes formas de expressão; ii) conhecer (e ser capaz de convocar) as
questões teóricas e metodológicas inerentes ao seu estudo; iii) mostrar os conhecimentos e competências
necessários à descrição da dinâmica do funcionamento da língua portuguesa em comunidades distintas e das
especificidades linguísticas que daí decorrem.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course/curricular unit aims at providing precise and theoretically sustained information regarding
language variation, the current status of the Portuguese language in different settings worldwide and the traits
that characterize specific regional and sociolinguistic varieties found in these communities. Upon completing
the course, students should be able to (i) include, in their understanding of how languages work, the universal
nature of synchronic variation and the levels at which this variation can be expressed; (ii) understand the
theoretical and methodological underpinnings of language variation studies; (iii) summon the necessary facts
and skills required to describe the different traits and the manner in which these operate in linguistic
communities where Portuguese is spoken..
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Línguas e variação: enquadramento teórico.
2. O português em Portugal.
2.1. Variação dialetal.
2.2. Variação sociolinguística.
3. O português no mundo e as situações de contacto:
3.1. A situação (socio)linguística do português em África e na Ásia.
3.2. A situação (socio)linguística do português em contextos de emigração.
4. O português no Brasil.
3.3.5. Syllabus:
1. Languages and language varieties: theoretical framework.
2. Portuguese in Portugal.
2.1. Regional variation.
2.2. Sociolinguistic variation.
3. Portuguese worldwide and in contact:
3.1.The (socio)linguistic status of Portuguese in Africa and Asia.
3.2.The (socio)linguistic status of Portuguese in emigrant communities.
4. Portuguese in Brazil.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados de modo a desenvolver no aluno a capacidade
de reflexão sobre o modo de funcionamento das línguas a escalas supra-individuais, fornecendo lhe os
instrumentos teóricos, metodológicos e metalinguísticos necessários à sua compreensão e análise e ao
entendimento da situação da língua portuguesa no mundo.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is designed as to develop in students an understanding of the ways in which languages can vary
at supra-individual levels. The syllabus provides theoretical, methodological and metalinguistic instruments
that are essential for the adequate appreciation the current status of Portuguese in distinct settings worldwide.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão de natureza essencialmente teórico-prática, pelo que os momentos de exposição destinados ao
enquadramento das matérias e à sistematização de dados alternarão com momentos de participação ativa dos
discentes. A estes será solicitada, de forma programada, a realização de tarefas de análise crítica de textos e
de dados empíricos, bem como se contará com a sua colaboração espontânea nas atividades dinamizadas em
situação de aula.
Exame: 100%
Frequência: 50%
Mini Testes: 25%
Outra: 25%
As percentagens indicadas correspondem ao previsto no Regulamento Pedagógico da Universidade de
Coimbra, que apenas permite escolha entre avaliação final ou periódica. Dado tratar-se de FUC plurianual, as
percentagens exatas de avaliação serão definidas anualmente nas fichas de cada edição.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Face-to-face classes are theoretical-practical, allowing for presentation of theoretical and methodological
frameworks, followed by active peer-to peer and tutor-oriented discussions. Students are required to respond
to pre-programmed activities, involving reading assignments and empirical data observation, and they are
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expected to actively participate in class activities.
Exam: 100%
Midterm exam: 50%
Test: 25%
Other: 25%
Percentual numbers correspond to choice between midterm assessment and final assessment as indicated in
the University of Coimbra Pedagogical Policy. As this document is valid for several years exact percentages
will be set out in each course edition on a yearly basis.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Ao longo do semestre, o aluno terá a oportunidade de, por um lado, se familiarizar com as fontes que
equacionam as questões teóricas, metodológicas e descritivas essenciais e, por outro, se aperceber da
aplicabilidade destas na análise de fenómenos de variação linguística em comunidades que se caracterizam
pelo uso funcional do português.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
During the semester, students will be granted the opportunity to work with complementary information sources
(theoretical, methodological, and descriptive), as to enable their understanding of linguistic variation
phenomena in different language communities where Portuguese displays a functional role..
3.3.9. Bibliografia principal:
Castro, I. (2006). Introdução à história do português (pp. 9-46). Lisboa: Colibri.
Cintra, L. F. L. (1983). Estudos de dialectologia portuguesa. Lisboa: Sá da Costa Editora.
Duarte, I. (2000). Língua portuguesa. Instrumentos de análise (pp. 11 32). Lisboa: Universidade Aberta.
Ferronha, A. L. (1992). Atlas da língua portuguesa na história e no mundo. Lisboa: INCM.
Gonçalves, P. (2013). O português em África. In E.P. Raposo, F.B. Nascimento, M.A. Mota, L. Segura & A.
Mendes (Eds.), Gramática do Português. (Vol. I). (pp. 157-178). Lisboa: FCG.
Mateus, M. H. & Cardeira, E. (2007). Norma e variação. Lisboa: Editorial Caminho.
Segura, L. (2013). Geografia da língua portuguesa. In E.P. Raposo, F.B. Nascimento, M.A. Mota, L. Segura & A.
Mendes. (Eds.), Gramática do Português, vol. I (pp. 71-81).Lisboa: FCG
Silva, R.V. (2013). O português do Brasil. In E.P. Raposo, F.B. Nascimento, M.A. Mota, L. Segura, & A. Mendes
(Eds.), Gramática do Português. (Vol. I). (pp. 143 154). Lisboa: FCG.

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa V - Albano António Cabral Figueiredo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albano António Cabral Figueiredo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ana Cristina Macário Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Macário Lopes
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 Maria e Silva Machado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria e Silva Machado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 Paula de Oliveira Loureiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula de Oliveira Loureiro
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
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ana Paula dos Santos Duarte Arnaut
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula dos Santos Duarte Arnaut
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 - António Apolinário Caetano da Silva Lourenço
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Apolinário Caetano da Silva Lourenço
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 - Carlos António Alves dos Reis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos António Alves dos Reis
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Faculdade de Letras
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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 - Cristina dos Santos Pereira Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina dos Santos Pereira 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:
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 - Graça Maria de Oliveira e Silva Rio-Torto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Graça Maria de Oliveira e Silva Rio-Torto
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 - Isabel Maria de Almeida Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Almeida Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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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 Nuno Paixão Corrêa-Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Nuno Paixão Corrêa-Cardoso
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 Augusto Cardoso Bernardes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Augusto Cardoso Bernardes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 - José Carlos Seabra Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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José Carlos Seabra 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 Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - José Luís Pires Laranjeira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Pires Laranjeira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 da Conceição Carapinha Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Carapinha Rodrigues
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:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1bdc3356-f9b8-bad1-72c7-5409cfe0a6fb&formId=6fb23d6d-49ec-82d9-883d-5…

60/75

13/10/2014

NCE/14/00346 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria Cristina de Almeida Mello
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina de Almeida Mello
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 Santana
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Santana
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 Isabel Pires Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Pires 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
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria Joana de Almeida Vieira dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Joana de Almeida Vieira dos 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 Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria João Albuquerque Figueiredo Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Albuquerque Figueiredo Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 José Simões Pereira de Carvalho Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Simões Pereira de Carvalho Antunes
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
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria do Rosário Prata Ferreira dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Prata Ferreira dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 - Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Osvaldo Manuel Alves Pereira Silvestre
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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 - Paulo Jorge da Silva Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1bdc3356-f9b8-bad1-72c7-5409cfe0a6fb&formId=6fb23d6d-49ec-82d9-883d-5…

63/75

13/10/2014

NCE/14/00346 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

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
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Teaching staff of the study programme
Nome / Name
Albano António Cabral Figueiredo
Ana Cristina Macário Lopes
Ana Maria e Silva Machado
Ana Paula de Oliveira Loureiro
Ana Paula dos Santos Duarte
Arnaut
António Apolinário Caetano da
Silva Lourenço
Carlos António Alves dos Reis
Cristina dos Santos Pereira Martins
Graça Maria de Oliveira e Silva
Rio-Torto
Isabel Maria de Almeida Santos
João Nuno Paixão Corrêa-Cardoso
José Augusto Cardoso Bernardes
José Carlos Seabra Pereira
José Luís Pires Laranjeira
Maria da Conceição Carapinha
Rodrigues
Maria Cristina de Almeida Mello
Maria Helena Santana
Maria Isabel Pires Pereira
Maria Joana de Almeida Vieira dos
Santos
Maria João Albuquerque
Figueiredo Simões
Maria José Simões Pereira de
Carvalho Antunes
Maria do Rosário Prata Ferreira
dos Santos
Osvaldo Manuel Alves Pereira
Silvestre
Paulo Jorge da Silva Pereira
(24 Items)

Grau /
Degree
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Literatura Portuguesa
Linguística Portuguesa
Literatura Portuguesa
Linguística Portuguesa

Regime de tempo /
Employment link
100
100
100
100

Informação/
Information
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Estudos Literários

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Literatura Portuguesa
Linguística Aplicada

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Linguística Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Linguística Portuguesa
Linguística Portuguesa
Literatura Portuguesa
Literatura Portuguesa
Literaturas Africanas

100
100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Linguística Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Literatura Portuguesa
Literatura Portuguesa
Letras, especialização em
Linguística Portuguesa

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

Doutor

Letras – Linguística Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Linguística Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100

Ficha submetida

Doutor

Teoria da Literatura

100

Ficha submetida

Doutor

Literatura Portuguesa

100
2400

Ficha submetida

Doutor

Área científica / Scientific Area

<sem resposta>

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

ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
24
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): 24
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
24
(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
24
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
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vertente.
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência,
homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO,
Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho
dos Docentes e Reitor.
O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro posições: excelente, muito
bom, bom e não relevante.
Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO define, para as suas áreas disciplinares, o conjunto de
parâmetros que determinam os novos objetivos do desempenho dos docentes e cada uma das suas vertentes,
garantindo, assim, permanente atualização do processo.
4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
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) / Mark
(FCT)

CELGA (Centro de Estudos de
Bom (2008)
Linguística Geral e Aplicada)
CLP (Centro de Literatura
Bom (2008)
Portuguesa)
CIEC (Centro Interuniversitário
Muito Bom (2008)
de Estudos Camonianos)
Instituto de Filosofia

IES /
Institution

Universidade
de Coimbra
Universidade
de Coimbra
Universidade
de Coimbra
Universidade
Excelente (2008)
do Porto

Observações / Observations
Centro em processo de avaliação, tendo passado à 2ª fase do
concurso para financiamento do projeto estratégico 2015-2020.
Centro em processo de avaliação, tendo passado à 2ª fase do
concurso para financiamento do projeto estratégico 2015-2020.
Centro em processo de avaliação, tendo passado à 2ª fase do
concurso para financiamento do projeto estratégico 2015-2020.
Centro em processo de avaliação, tendo passado à 2ª fase do
concurso para financiamento do projeto estratégico 2015-2020.

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/6fb23d6d-49ec-82d9-883d-5409fd62733f
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:
Projetos: Portuguese-based Creole languages (com a U. de Macau); Structure, emergence and evolution of
pidgin and creole languages (CNRS, U. de Paris-Diderot).
Projetos digitais: Consortium for the Text Encoding Initative (TEI Consortium), Scholarly Digital Editions
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1bdc3356-f9b8-bad1-72c7-5409cfe0a6fb&formId=6fb23d6d-49ec-82d9-883d-5…
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Working Group (NeDiMAH). DARIAH-EU.
Recursos: VOC -Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa (coord. do Inst. Internacional da
Língua Portuguesa); Recolha de corpora de Português L2 (CLUL / U. Eduardo Mondlane), Tesouro do Léxico
Dialectal Galego e Português (CLUL,USC).
Redes:CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure; Euroversity - Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency; LEA - Lire en Europe aujourd'hui (coord. U. of Nimega); SATOR
European Project; Autoridad y poder y en el Siglo de Oro (GRISO), Postmodernism in European literature: The
case of Italy and Portugal, Atomium Culture platform (Literature Division) - European Parliament.
Edições críticas: A. Garrett, Eça de Queirós
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:
Projects: Portuguese-based Creole languages (with U. Macau); Structure, emergence and evolution of pidgin
and creole languages (CNRS, U. Paris-Diderot).
Digital Projects: Consortium for the Text Encoding Initative (TEI Consortium), Scholarly Digital Editions
Working Group (NeDiMAH). DARIAH-EU.
Resources: VOC - Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa (coord. Inst. Internacional da Língua
Portuguesa); Recolha de corpora de Português L2 (CLUL/U. E. Mondlane, Mozambique), Tesouro do Léxico
Dialectal Galego e Português (CLUL, USC).
Networks: CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure; Euroversity - Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency; LEA - Lire en Europe aujourd'hui (coord. U. Nimega); SATOR
European Project; Autoridad y poder y en el Siglo de Oro (GRISO), Postmodernism in European literature: The
case of Italy and Portugal, Atomium Culture platform (Literature Division) - European Parliament.
Critical editions: A. Garrett, Eça de Queirós

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:
Um breve elenco da intervenção dos docentes do curso:
Colaboração com instituições nacionais de Educação:consultoria científica e pedagógica (CNE, CC-PFC, Metas
Curriculares de Português, Programa de Português do Ens. Básico), ações de formação, revisão científica de
manuais.
Atividades de extensão: Páginas Tantas, Comunidade de Leitores, etc..
Ações em escolas de Ensino Básico (2º e 3º ciclos) e Secundário para jovens e docentes.
Participação em conselhos de arbitragem científica em editoras ou publicações nacionais e estrangeiras.
Projetos nos países de língua oficial portuguesa:coordenação e docência em mestrados ou outras formações
(Timor-Leste, Moçambique),participação em projetos editoriais(Redação da História da Literatura Angolana).
Mobilidade em várias universidades europeias.
Criação e desenvolvimento de cursos não conferentes de grau em regime de e-learning:Escrita Técnica em
Português, Escrita Académica em Português e Aprendizagem e Ensino de Português Língua Não Materna.
7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the
institution:
Brief list of staff activities:
Collaboration with national educational institutions: academic and pedagogic consultancy (CNE, CC-PFC,
Portuguese Curriculum Goals, Portuguese curriculum in elementary education), training courses, textbook
revision.
Outreach: Páginas Tantas, Comunidade de Leitores, etc.
Sessions in Elementary Schools (2nd and 3rd cycles) and Secondary Schools for students and teachers.
Participation in peer-reviewing and editorial boards of national and international journals and publishing
companies.
Projects in Portuguese-language countries: coordinating and teaching master’s and other programs (East
Timor, Mozambique); participation in publications (e.g. writing the History of Angolan Literature).
Academic exchange with various European universities.
Creation and development of e-learning courses: Technical Writing in Portuguese, Academic Writing in
Portuguese, and Teaching and Learning Portuguese as a Foreign Language.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
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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 9,5% (junho de 2014), valor
inferior ou superior ao registado em outros pares instituição/ciclo de estudos com idênticas características
(Universidades de Lisboa 15,6% e Porto 8,9%) 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 9.5% (June 2014), a rate
lower and also higher than other institutions/study cycles with identical characteristics (Universities of Lisbon,
15.6%, and Porto, 8.9%) 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 5 candidatos para
cada vaga, valor que se manteve em 2013-2014. Os valores correspondentes para a Faculdade de Letras são de
7 alunos por vaga nos dois anos considerados. 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 140,0% e 144,4%, isto é, no ano letivo de 2009-2010 os colocados excederam as vagas em cerca de
40,0%, valor que se manteve no ano letivo de 2013-2014 (44,4%.).
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 5 applicants for each available slot, the
same number as in 2013-2014. Corresponding numbers for the Faculty of Arts and Humanities are 7 students
per slot for those two school years. The acceptance rate (students accepted for slots that were made available)
during the last five years for the study cycle previous to the current proposal has varied between 140.0% and
144.4%, in other words, for the 2009-2010 school year, the number of students accepted exceeded by
approximately 40.0% the number of available slots, which was about the same for the 2013-2014 school year
(44.4%).
8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
NA
8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
NA

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos
9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no
determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de Março:
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.
9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1bdc3356-f9b8-bad1-72c7-5409cfe0a6fb&formId=6fb23d6d-49ec-82d9-883d-5…
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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:
Apresentam-se 2 cursos europeus de 1º ciclo de língua e literatura nacional, próximos do modelo da reforma
da FLUC:
http://www1.slm.uni-hamburg.de/de/studieren/studiengaenge/ba-studiengaenge/deutsche-sprache-undliteratur.html
Curso de licenciatura (BA) em Deutsche Sprache und Literatur (Língua e Literatura Alemãs) da Universidade de
Hamburgo. Esta licenciatura combina estudos de língua e linguística com estudos de literatura alemã do
século IX até ao presente, de acordo com uma estrutura flexível que deixa ampla possibilidade de escolha ao
aluno.
http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/english-language-and-literature
Curso de licenciatura em English Language and Literature da Universidade de Oxford. Trata-se de um típico
curso de banda larga, que percorre a história da língua e da literatura inglesas, com uma estrutura flexível que
permite ao aluno construir o seu currículo e trabalhar com o acompanhamento próximo de um sistema tutorial
famoso em todo o mundo.
10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:
We present examples of 2 European bachelor’s programs in the national language and literature which are
similar to FLUC’s new model:
http://www1.slm.uni-hamburg.de/de/studieren/studiengaenge/ba-studiengaenge/deutsche-sprache-undliteratur.html
BA in Deutsche Sprache und Literatur (German Language and Literature) at Hamburg University. It combines
language and linguistics with German literature from the 9th century to the present, according to a flexible
structure that gives students a broad choice of courses.
http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/english-language-and-literature
BA in English Language and Literature at Oxford University. It’s a typical broad-based program which provides
an overview of the history of the English language and literature, with a flexible structure that allows students
to build their own curriculum and also do tutorial work for which the university is famous worldwide.
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10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Comparando o curso de 1º C em Português com licenciaturas homólogas, no espaço europeu (i. e. Língua
Nacional, com as suas respetivas literaturas e culturas), verificam-se quer fenómenos de convergência de
áreas científicas e de planos de estudos, quer de divergência. Até à atual reforma da oferta formativa da FLUC,
o curso de Português aproximava-se preferencialmente dos seus congéneres da Europa continental, em
particular das universidades espanholas, francesas e italianas, excluindo a Alemanha e os países do Norte.
Essa aproximação era sobretudo patente na estrutura curricular pré-definida e na dispensa de orientação
tutorial. Com a atual reforma, o curso de Português aproxima-se antes de congéneres da Europa do Norte, com
destaque para os modelos alemão e inglês. Essa aproximação é reconhecível na estrutura curricular, que se
abre a um princípio eletivo (moderado) na constituição do currículo, e na possibilidade de o estudante agregar
à formação de base na sua área de especialização outra formação em áreas mais ou menos próximas.
Desse ponto de vista, a evolução de uma instituição como a Università di Roma-La Sapienza, de um curso de
1º ciclo em Lingua e Letteratura Italiana para Lettere Moderne- http://www.filesuso.uniroma1.it/?q=node/36responde a um comum anseio de abertura da formação inicial a uma componente opcional forte, ao mesmo
tempo que insere o estudo da língua e literatura nacional numa perspetiva comparatista, que a reforma da
FLUC permite também que o estudante constitua em função das suas escolhas. Trata-se, por um lado, no caso
de Roma-La Sapienza, de reunificar as Humanae litterae com os vastos sistemas de saberes que estão para lá
delas, recorrendo a áreas estruturantes do saber científico-humanístico como o histórico-literário e o
linguístico. Mas trata-se também, como em Oxford ou Hamburgo, de desenvolver exigentes competências de
leitura e escrita, colocando os textos em análise no seu contexto histórico e cultural mais vasto – o que, em
rigor, exige uma conceção do currículo aberta a complementações provindas de outras áreas do saber.
Esta constituição curricular dos cursos pressupõe também uma reflexão sobre a articulação entre o saber,
hoje, e o mundo do trabalho. A perspetiva dominante nos cursos elencados é a de que a formação inicial deve
ser o mais abrangente possível, de modo a defender a empregabilidade desses cursos. O fundamento deste
devir pode ser assim descrito: os cursos de Humanidades formam para certas profissões, como é o caso da
docência, mas formam antes de mais para a vida, transmitindo saberes e competências de grande plasticidade
e aplicação variável ao mundo do trabalho. No caso dos cursos de língua e cultura nacional, a centralidade
desses saberes para a constituição de uma identidade pessoal e coletiva mostra o alcance possível dos
saberes em causa e recomendam, por isso, uma estrutura curricular que viva de um diálogo entre o disciplinar
e o interdisciplinar, ou entre o local e o cosmopolita.
10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference
institutions of the European Higher Education Area:
When comparing the 1st cycle in Portuguese with similar degrees in the European space (i.e., national
language programs and respective literatures and cultures), we find both similarites and differences at the level
of areas and curricula. Until the current restructuring of FLUC’s educational offerings, the program in
Portuguese was mostly aligned with programs offered in continental Europe, particularly in Spanish, French
and Italian universities rather than with related programs in German and northern European universities. The
similarity was primarily apparent in the rigid structure of the curriculum and the absence of tutorial guidance.
The current restructuring has made the Portuguese bachelor’s program at FLUC closer to those of northern
Europe, particularly the German and English models. Accordingly, the new curriculum structure incorporates a
(moderate) elective principle and students are given the possibility of combining courses in a specific field with
other areas which are more or less related with it.
From this point of view, the change that occurred at the Università di Roma-La Sapienza, from a 1st cycle in
Lingua e Letteratura Italiana to Lettere Moderne [http://www.filesuso.uniroma1.it/?q=node/36], is based on a
similar concern with including a strong elective component in initial training, while simultaneously
approaching the study of the national language and literature from a comparative perpective, which is
something that FLUC’s new model now allows students to do in accordance with their choice of subjects. In
the case of Roma-La Sapienza, the change meant reuniting the Humanae litterae with the vast systems of
knowledge beyond them, including fundamental areas of the humanities such as history and literature and
linguistics. At Oxford and Hamburg, the concern is also with developing rigorous reading and writing skills,
and analyzing texts in their broader cultural and historical context – which actually requires opening up the
curriculum to other areas of knowledge.
This structure of the programs presupposes also a reflection on the interconnection between knowledge and
the world of work. The prevailing perspective in the abovementioned programs is that initial training should be
as broad as possible in order to ensure employability. The rationale for this can be described thus: Humanities
programs provide training for certain professions, such as teaching, but primarily they provide training for life,
enabling people to acquire knowledge and skills that are fundamental and can be applied in various forms in
the world of work. In the case of programs in national languages and cultures, this knowledge is central for the
construction of personal and collective identity, and therefore a curriculum structure that is based on an
interdisciplinary dialogue, or a dialogue between the local and the cosmopolitan, is fully justified.

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

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

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

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

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

Categoria Profissional / Habilitação Profissional /
Professional Title
Professional qualifications

Nº de anos de serviço /
Nº of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:
O corpo docente é um dos pontos mais fortes do curso de Português, pela sua qualificação científica e
internacionalização. Um outro ponto forte são os recursos bibliográficos da FLUC, abundantes e atualizados, e
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a interação entre docência e investigação por meio das unidades de I&D que os docentes integram. A reforma
da oferta formativa da FLUC será também, a prazo, um fator de atração do curso. Trata-se de um projeto
inovador que visa a melhoria do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento das
capacidades e aptidões dos seus estudantes, uma vez que a reforma lhes atribui um papel central, incitandoos a intervir sobre o seu percurso formativo. A estrutura curricular do curso assenta agora fortemente na
noção de interdisciplinaridade, uma noção reconhecidamente constitutiva da condição moderna do saber,
abrindo-se a outros saberes, dentro e fora da FLUC, o que contribuirá para diferenciar e (re)afirmar o curso de
Português, no plano nacional e internacional.
12.1. Strengths:
The teaching staff is one of the strengths of the program in Portuguese, given their academic qualifications and
internationalization. Other strengths include the vast and up to date bibliographic collections available at
FLUC, and the interaction between teaching and the research carried out by staff members in the centers to
which they are affiliated. The restructuring of FLUC’s educational offerings will also be a factor of attraction,
since it is an innovative project aimed at improving the teaching-learning process, and thus contributing to the
development of the capabilities and aptitudes of its students, who are given a central role in defining their
academic path. The structure of the program is now firmly based on interdisciplinarity, a concept recognized as
essential in the current knowledge society; this opening up of the curriculum to other areas, both within and
outside FLUC, will help differentiate and (re)assert this BA in Portuguese at national and international level.
12.2. Pontos fracos:
Como os cursos congéneres em Portugal, o curso de Português tem revelado dificuldade em atrair novos
públicos, embora venha preenchendo as suas vagas. A situação decorre da crise geral das Humanidades,
potenciada por representações erróneas, quer do que são as funções da universidade quer da insistência com
que os média elegem os cursos desta área como exemplos de cursos que supostamente condenam ao
desemprego. A crise das Humanidades é apenas uma ocorrência do desinvestimento numa ideia de busca do
conhecimento em favor de saberes aplicados e práticos, o que afeta também a Física, por exemplo. A maior
fragilidade do curso é a que deriva dessa desmobilização dos jovens, que não conseguem ver hoje para que
servem as Humanidades – sendo esse o principal combate desta área. A crise económica reforça este quadro,
dada a extração em geral mais baixa dos alunos de Humanidades no todo da universidade. O que explica, por
exemplo, o reduzido número de candidatos do curso à mobilidade Erasmus.
12.2. Weaknesses:
Like similar programs in Portugal, this program has find it difficult to attract new publics, although it has
managed to fill the available slots. This is a result of the general crisis in the Humanities, induced by erroneous
ideas about the role of universities and also reinforced by the media, which repeatedly equate programs in this
field with unemployment. This crisis is just an offshoot of the disinvestment in an idea of the search for
knowledge in favor of applied and practical knowledge, and it has also affected Physics, for instance. The
greatest weakness of this program derives from young people’s lack of interest in areas for which they cannot
find a use –this is the major battle which the Humanities have to fight. The current economic crisis has
worsened this scenario, given the generally lower socioeconomic status of Humanities students when
compared with the rest of the UC. This explains, for ex., the reduced number of applicants of the program to
Erasmus mobility.
12.3. Oportunidades:
Nos últimos anos, com programas de mobilidade como o Programa de Licenciaturas Internacionais, entre a
Universidade de Coimbra e o Brasil, o curso de Português viveu um período de intensa internacionalização e
problematização dos seus próprios fundamentos: o ensino do Português a estrangeiros falantes de uma outra
variedade do idioma, o confronto com outras práticas pedagógicas e tradições culturais, a reflexão sobre a
dimensão intercultural do processo educativo. Uma outra oportunidade vem sendo criada pela área das
Humanidades Digitais, quer no caso do ensino à distância, em que docentes do curso trabalham há anos, quer
na articulação entre património linguístico e literário e produção de arquivos digitais, área em que as unidades
de I&D mais presentes no curso vêm tendo um grande impacto, permitindo a integração de docentes do curso
em redes de pesquisa internacionais. É de prever que este campo abrirá novas oportunidades aos estudantes
em termos de futuro académico e profissional.
12.3. Opportunities:
In recent years, with exchange programs such as the “Programa de Licenciaturas Internacionais”, between the
UC and Brazil, the BA in Portuguese has experienced a period of intense internationalization which led it to
question its own bases and consider issues such as teaching Portuguese to speakers of another variety of the
language, confronting different pedagogic practices and cultural traditions, and reflecting on the intercultural
dimension of education. Another opportunity has arisen in the area of the Digital Humanities, both in the case
of e-learning, in which members of the staff have been involved for years, and in the interconnection between
linguistic and literary heritage and production of digital archives. The R&D units associated with the program
have developed significant work in this area, and this has led to the involvment of staff members in
international networks. New opportunities in this field are envisaged for students in academic and professional
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terms.
12.4. Constrangimentos:
Nos últimos anos a presença significativa de alunos brasileiros no curso de Português fez crescer as turmas
para números que tornaram muito exigente para os docentes a prática de avaliação contínua, prática
privilegiada em grande parte das disciplinas. A isto somou-se uma estrutura curricular pesada, com 6 unidades
por semestre, e ainda a impossibilidade de contratar novos docentes. A reforma em curso permitirá
racionalizar a oferta e diminuir o esforço letivo dos docentes, mas o problema do envelhecimento do corpo
docente, estrutural na universidade portuguesa, deverá manter-se. Esta carga de trabalho letivo, a que se soma
a burocracia da universidade da investigação (relatórios, avaliações de desempenho, peer-review), torna cada
vez mais difícil a conciliação de uma docência escrupulosa com a investigação. O corpo docente do curso, um
dos mais qualificados do país na sua área, sente diariamente a realidade desse constrangimento que o impede
de desenvolver todo o seu potencial.
12.4. Threats:
In recent years the strong presence of Brazilian students in the program led to an increase in the number of
students per class, and this made continuous assessment (the preferred method of assessment in most
courses) more demanding for teachers. In addition, the curriculum structure, with 6 courses per semester, is
heavy, and there is no possibility of hiring new staff. The ongoing restructuring will streamline offerings and
reduce the teachers’ workload, but the problem of an ageing staff, which extends to all Portuguese universities,
will probably remain unsolved. The teaching load and the bureaucracy of a research university (reports,
performance assessments, peer-reviews) make it more and more difficult to combine good teaching with
research. The teaching staff of this program, who are among the most highly qualified in the country in their
area, feel daily the constraints that prevent them from developing their full potential.
12.5. CONCLUSÕES:
O curso de 1º ciclo em Português tem revelado ao longo dos anos uma notável capacidade de inovação teórica
e pedagógica. A Universidade de Coimbra foi a primeira instituição universitária portuguesa a substituir a sua
variante de Estudos Portugueses da licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas por uma licenciatura em
Estudos Portugueses e Lusófonos, denominação então adotada pelo grupo de trabalho do CRUP encarregado
da redução do número de designações dos cursos universitários. Mas foi o único a abandonar essa
designação, substituindo-a, a partir de 2010-2011, por Português, apenas, designação que permitiu evitar as
conotações problemáticas do adjetivo «lusófono». As unidades curriculares que definem o curso na versão
que agora se candidata à acreditação pela A3ES, embora integrem designações inovadoras e algumas
inovações não apenas nominais, não se afastam em excesso do leque de unidades do anterior curso. Mas, em
função da reforma curricular da FLUC, a estrutura do curso é substancialmente diversa, na medida em que dá
ao estudante capacidade de decisão sobre as unidades que constituirão o seu currículo (quer as que integram
a área de especialização de Português, quer as que com ela se combinarão no todo do curso).
Não é possível prever os efeitos desta reforma sobre a captação de estudantes para o curso de Português e,
mais latamente, para as Humanidades. Mas é possível prever que a reforma alterará o perfil da docência e,
mais latamente, o perfil das unidades curriculares, uma vez que o reduzido número de unidades obrigatórias
no curso de Português (4) levará a que os docentes renovem com maior frequência conteúdos programáticos e
estratégias didáticas. Os constrangimentos com que vivem hoje as Faculdades de Letras em nada ganham
com rotinas institucionais e curriculares. As Humanidades continuam a ter um grande potencial de atração,
pois haverá sempre quem queira estudar o legado e as linguagens do Humano. Mas as Humanidades precisam
de se renovar, enfrentando os desafios dos novos tempos, das novas tecnologias (e do seu impacto na escola,
na sala de aula e na própria função docente), dos novos saberes mas também das novas formas da
subjetividade no século XXI, bem patentes no perfil dos jovens que chegam hoje à universidade. A reforma da
oferta formativa da FLUC é também uma tentativa nesse sentido. Ou seja, é uma nova oportunidade para os
saberes fundamentais ensinados na FLUC, entre eles os saberes centrais do curso de Português: os estudos
linguísticos e os estudos literários. Tudo somado, a capacidade científica e pedagógica (postas à prova, nos
últimos anos, pelo grande número de estudantes brasileiros no curso), o impacto internacional, a resiliência e
o sentido de oportunidade dos docentes do curso de Português da FLUC, permitem-nos encarar sem
demasiado temor as debilidades e os constrangimentos de hoje. O atual curso de Português da FLUC tem um
histórico que é, por si só, uma garantia: a de saber enfrentar desafios.
12.5. CONCLUSIONS:
The 1st cycle in Portuguese has shown over the years a remarkable ability to innovate at the theoretical and
pedagogical level. The UC was the first Portuguese university to replace the sub-area of Portuguese Studies
within the program in Modern Languages and Literatures with an independent program in Portuguese and
Lusophone Studies, the name adopted at the time by the CRUP working group [Council of Rectors of
Portuguese Universities] in charge of reducing the number of designations of college programs. And it was
also the first to drop that name, in 2010-2011, replacing it simply with “Portuguese”, thus avoiding the
problematic connotations of the adjective “Lusophone”. The courses that define the program presented in the
current proposal are not far distant from the previous ones, although they include new designations and a few
genuine innovations. However, due to the overall restructing of FLUC’s educational offerings, the structure of
the program is substantially different since it gives students the possibility of choosing the courses that will
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make up their curricula (both those included in the area of specialization in Portuguese and the ones in other
areas).
It is impossible to predict the effects that this restructuring will have on student demand for the program in
Portuguese, and more broadly for the Humanities. But is is possible to predict that this restructuring will
change teaching practices as well as the profile of the courses since the small number of compulsory courses
in the Portuguese program (4) will lead teachers to revise regularly their syllabi and didactic strategies. The
constraints that affect faculties of arts and humanities today cannot be minimized if institutional routines and
curricula are not changed. The Humanities still have a great potential to attract students because there will
always be people interested in studying the legacy and languages of the Human. But they need to renew
themselves and to face the challenges of the new era, the new technologies (and their impact on the school,
the classroom, and teaching itself), the new areas of knowledge and also the new subjectivities of the 21st
century, which can clearly be seen in the profile of the young people that enter the university at present. The
restructuring of FLUC’s educational offerings is also an attempt to address all of this. In other words, it is a
new opportunity for its fundamental areas of knowledge, including those of the program in Portuguese:
language studies and literary studies. All in all, the academic and pedagogical capabilities (tested recently by
the great number of Brazilian students attending the program), the international impact, the resilience and the
sense of opportunity of the teaching staff of the program allow us to face the current weaknesses and
contraints without too much fear. The current program in Portuguese at FLUC has a history behind it that
proves, if nothing else, that it can face challenges.
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