ME STRA D O

Alimentação: Fontes,
Cultura e Sociedade
Apresentação
O curso é o único desta natureza a funcionar nas universidades portuguesas. A procura tem sido
marcada pela heterogeneidade de proveniência geográfica e de formação académica dos estudantes.
Estes aspetos fazem jus à singularidade do curso: multidisciplinar, estimulante, dinâmico e inovador.

objetivos
Lembrando o que sobre o vinho escreveu Miguel Torga, podemos dizer que na História da Alimentação
“cabe todo o possível”. Deste modo, o maior objetivo para todos os que abraçaram este projeto pioneiro
é transmitir a pluralidade de saberes que a vasta temática em apreço exige. Desde a época Romana até à
Contemporânea, o estudante é convidado a relacionar a Alimentação com a Geografia, a Literatura, o
Turismo, a Religião, o Cinema, a Medicina, a Gastronomia.

Saídas profissionais
Os resultados obtidos permitem afirmar que o curso se reveste de uma forte importância, de reforço
científico, para formadores da área da Alimentação ou licenciados em Gastronomia, Turismo, Economia
ou História, conferindo-lhes competências para uma melhor opção profissional.

Estrutura do curso

Estrutura do curso

1.º ANO – 1.º SEMESTRE

1.º ANO – 2.º SEMESTRE

A Mesa Medieval: Ritos e Interditos |
OBRIGATÓRIA
Sabores do Passado: a Cozinha Grega e Romana |
OBRIGATÓRIA
Mesa e Imaginário Alimentar na Literatura
Europeia | OPCIONAL
Religiões e Alimentação | OPCIONAL

Gastronomia e Sociabilidade na Época
Contemporânea | OBRIGATÓRIA
Metodologia e Fontes para a História da
Alimentação | OBRIGATÓRIA
Alimentos, Medicamentos e Venenos |
OPCIONAL
Os Territórios da Alimentação: Rotas dos Saberes
e dos Sabores | OPCIONAL

2.º ANO
Seminário de Orientação
Dissertação / Estágio / Projeto

Candidaturas
online
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