MESTRADO LITERATURA DE LÍNGUA
PORTUGUESA
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS
O Curso constitui uma forma direta de aprofundar o conhecimento e a investigação na área dos Estudos Literários, especialmente nos domínios da Literatura de Língua Portuguesa, e de contribuir para
a renovação das práticas científico-pedagógicas no âmbito da lecionação de conteúdos literários nas
disciplinas das áreas de Português. Espera-se, por outro lado, que dê origem à constituição de núcleos
de pesquisa sistemática integrados em unidades de I&D, envolvendo professores de diferentes graus
de ensino e agentes de outros domínios profissionais.
Por forma a cumprir estes objetivos, o Curso encontra-se dividido em duas partes, a desenvolver em
dois anos letivos: no 1º ano, uma parte curricular composta por seis seminários (6 x 10 ECTS = 60 ECTS),
com a duração de dois semestres; no 2.º ano, um seminário de orientação (15 ECTS) e a elaboração/redação de uma dissertação de Mestrado (45 ECTS). No final do Curso o estudante terá obtido os 120 ECTS.

PRETENDE-SE ASSIM QUE NO FIM DO CICLO DE ESTUDOS OS ESTUDANTES:
a) dominem, com solidez, espírito crítico e autonomia, os elementos centrais do âmbito da investigação
e do ensino da Literatura de Língua Portuguesa, com incidência nas práticas do último século e meio;
b) conheçam a realidade do ensino da Literatura, tanto na sua vertente histórica como na sua realidade
atual, e os pressupostos sociológicos que por vezes condicionam a presença dos conteúdos literários
nos programas escolares;
c) acompanhem os grandes debates que marcam a investigação e o ensino das literaturas nacionais
e das Humanidades em geral;
d) produzam pensamento próprio e fundamentado sobre as matérias em causa e outras que de modo
inovador venham a surgir, assim podendo intervir na esfera pública.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Investigador

Administração

Coordenador de Edição

Quadro Superior da Administração Pública

Publicação de textos

Profissional de Relações Públicas

PLANO DE ESTUDOS 120 ECTS
1º ANO – 1º SEMESTRE

1º ANO – 2º SEMESTRE

Investigação em Literatura de Língua
Portuguesa 10 ECTS
Metodologia da Leitura Literária 10 ECTS
História e Periodização da Literatura
Portuguesa I 10 ECTS

História e Periodização da Literatura
Portuguesa II OPCIONAL 10 ECTS
Estudos Interartes OPCIONAL 10 ECTS
Literatura Brasileira OPCIONAL 10 ECTS
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa
OPCIONAL 10 ECTS

2º ANO
Seminário de Orientação 15 ECTS
Dissertação 45 ECTS

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
Rosário Ferreira
rosarioferreira.alunos@gmail.com

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

BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

