MESTRADO HISTÓRIA MILITAR
APRESENTAÇÃO
O curso de mestrado em História Militar resulta da colaboração entre a Universidade de Lisboa (FLUL),
a Universidade de Coimbra (FLUC), a Universidade dos Açores (UAç), a Universidade da Madeira (UMd),
o Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM), a Academia Militar, a Academia da Força Aérea e a
Escola Naval (EN).
O mestrado tem uma componente letiva, durante um ano, equivalente a 60 ECTS. A obtenção do grau
completa-se com a frequência, no 3º trimestre, de um Seminário de Orientação, obrigatório para os
alunos que preparam a dissertação e a que correspondem 12 ECTS, e com a preparação e discussão,
durante o segundo ano, de uma dissertação correspondente a 48 ECTS.

OBJETIVOS
O propósito das instituições académicas reunidas neste programa de Mestrado é o de proporcionar aos
alunos uma base, o mais exaustiva possível, de conhecimento histórico no campo da história militar e dos
seus múltiplos contextos; o de construir uma consciência sobre diferentes interpretações históricas; o de
desenvolver a capacidade de sintetizar diversos tipos de conhecimento histórico, privilegiando o militar; o de promover e refinar a pesquisa do estudante, a escrita, a análise e as técnicas de investigação
e apresentação de conclusões. Pretende desenvolver competências de base teórica e uma capacidade de
discussão dos conteúdos apresentados. Em paralelo, procura proporcionar aos alunos uma base sólida
para o desenvolvimento de uma identidade profissional como historiador na área da História Militar.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
– habilitação para investigação e publicação em história militar.
– habilitação para ensino da história militar em instituições superiores (civis ou militares).
– habilitação para desenvolvimento de atividade em equipamentos especializados como bibliotecas
e arquivos militares, castelos, museus militares, campos de batalha, centros de interpretação no domínio
da história da guerra, associações nacionais e internacionais de história militar, entre outros.
– habilitação para desenvolvimento de atividades de animação cultural em câmaras municipais, regiões
de turismo ou outras instituições.

PLANO CURRICULAR
SEMINÁRIOS OBRIGATÓRIOS
História Militar: teoria, métodos e fontes.
Batalhas na História: casos de estudo e modelos de análise.

UNIDADES CURRICULARES DE OPÇÃO
Cercos e Assédios
Armas e Sociedades: Mundo Pré-Clássico
Armas e Sociedades: Mundo Clássico
História Militar de Portugal: séculos XII a XV
História Militar de Portugal: séculos XVI a XVIII
História Militar de Portugal: séculos XIX a XX
História Militar Medieval
História Militar Moderna
As Guerras da Revolução e do Império
A Arte da Guerra no Império Português
Marinhas de Guerra, estratégia e combates navais
Representações da Guerra: Arte e Iconografia
História da Tecnologia Militar
História do Ensino Militar em Portugal
Poder Aéreo e Estratégia
Os Arquipélagos Atlânticos Portugueses: Defesa e Política Externa (séculos XIX-XX)
Guerra, Saúde e Hospitais Militares (séculos XVII a XX)
Conflitos e Ameaças no Mundo Contemporâneo
Arqueologia dos Campos de Batalha

CANDIDATURAS ONLINE
1ª FASE: 4 de fevereiro a 29 de março
2ª FASE: 1 de abril a 15 de julho
3ª FASE: 19 de agosto a 6 de setembro

DIRETOR DO CURSO
Doutor João Gouveia Monteiro
jgmonteiro@mail.telepac.pt

CONTACTOS
BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt
http://www.uc.pt/fluc/

