Ano letivo de 2012-2013
Curso de 2º ciclo em História
Ramos: História - Idade Média; História - Época Moderna; História - Época Contemporânea; História –
Territórios, Poderes e Instituições; História – Pensamentos e Culturas; História População e Economia;
História – Sociedades, Políticas e Religiões; História – Expansão, Colonialismo e Pós- Colonialismo
Diretor
Doutor João Marinho dos Santos
Objetivos
Promover o aprofundamento do saber relativo à História de Portugal, da Europa e do Mundo nas
seguintes perspetivas
1.

Abordagens em múltiplos campos temáticos (económicos, sociais, políticos, institucionais,
culturais e do pensamento)

2.

Cruzamento de diversas variáveis históricas e procura de conexões cronológicas e temáticas

3.

Consolidação de saberes tradicionais. Cultivo de novas áreas de pesquisa: história da ciência,
história ecológica, estudos culturais, estudos de género

4.

Diversidades de escalas espaciais (local, regional, nacional e transnacional)

5.

Multiplicidade de tempos: permanências de longa duração, dinâmicas conjunturais,
protagonismo dos indivíduos e do tempo curto.

6.

Compreensão dos fenómenos históricos no seu contexto e no âmbito da história comparada.

7.

Reflexão sobre problemáticas, conceitos e modelos teóricos e interpretativos em diálogo
transdisciplinar com outras Ciências Sociais e Humanas.

8.

Dotar os alunos de instrumentos metodológicos e teóricos específicos da pesquisa e da
construção histórica. Conferir competências inerentes ao planeamento e à execução de
projetos de forma autónoma e auto-orientada.

Estrutura curricular e caracterização do ciclo de estudos
O segundo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em História confere 120 créditos, mantendo
uma duração de quatro semestres curriculares de trabalho dos alunos.
Este ciclo é constituído por:
- um curso de especialização, formado por um conjunto organizado de unidades curriculares,
denominado curso de mestrado, a que correspondem 60 créditos, que visa dotar os alunos de conceitos,
métodos e teorias e competências de investigação.
- um seminário de acompanhamento da dissertação, do projeto ou do estágio e relatório que confere 15
créditos.
- uma dissertação de natureza científica ou um trabalho de projeto, originais e especialmente realizados
para este fim, a que correspondem 45 créditos, na qual o estudante adquire uma especialização de
natureza académica com recurso à atividade de investigação e de inovação

Breve descrição
O 2.º Ciclo em História oferece vários ramos que permitem ao aluno efectuar uma especialização
cronológica (História Medieval, Moderna ou Contemporânea), em várias áreas temáticas.
O aluno pode, ainda, optar por uma especialização temática, em tempo longo, nos campos mais
relevantes do Conhecimento Histórico: Territórios, Poderes e Instituições; População e Economia;
Sociedades, Políticas e Religiões; Pensamento e Culturas; Expansão, Colonialismo e Pós-Colonialismo.
Condições de acesso
a)

Titulares de grau de licenciado, ou equivalente legal.

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de
estudos, organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha por um estado
aderente a este Processo.
c)

Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo
os objectivos do grau de licenciado.

Nº de vagas
60 vagas; 10 vagas para licenciados pré-Bolonha
Dia e horário de funcionamento (previsto)
Segundas-feiras, das 9horas às 20 horas
Informações úteis:
Os mestres em História ficam habilitados para desempenhar funções de assessoria cultural em diversas
instituições, públicas e privadas, tais como: autarquias, associações culturais e cívicas. A formação
adquirida tem validade no mundo empresarial contemporâneo, na produção de conteúdos (filmes e
jogos multimédia) e recriação de eventos históricos, na produção de informação para projetos de
desenvolvimento nas áreas do património e turismo.
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