ME STRA D O

Estudos Clássicos
Apresentação
O Mestrado em Estudos Clássicos dedica-se ao estudo da literatura, da história, da filosofia e
das línguas do mundo antigo grego e romano, bem como ao estudo da sua receção no mundo
moderno e contemporâneo. Permite dar continuidade à Licenciatura em Estudos Clássicos e
possibilita ainda uma especialização nesta área a estudantes de outras licenciaturas (Línguas,
Literaturas e Culturas, Filosofia, História, Arte e Direito). Com um dos planos de estudos mais
interdisciplinares, os percursos de especialização do Mestrado em Estudos Clássicos são
desenhados de forma individualizada, combinando assim a especialização com a variação
temática.

objetivos
O 2º ciclo em Estudos Clássicos tem como objetivo geral facultar uma sólida formação em Estudos
Clássicos (pensamento, sociedade, política, arte, cultura e literatura) e sua perenidade, ao mesmo tempo
que estimula fortemente o diálogo interdisciplinar, uma das marcas distintivas do saber humanístico.
Visa, por isso, estabelecer um diálogo com outros saberes de múltiplas épocas (numa lógica de
continuidade ou de rutura), razão para o desdobramento em quatro ramos de Especialidade.

Saídas profissionais
Valorização da docência, tradução e edição de textos, produção e gestão editorial, crítica literária e
artística, organização e produção de eventos sociais e culturais, assessoria cultural, arquivos, museus e
bibliotecas, administração pública e investigação científica.

Estrutura do curso
(aguarda registo na DGES e respetiva publicação)
1.º Semestre
Temas de Literatura
Grega
Temas de Literatura
Latina
Opção*

2.º Semestre
Culturas Grega e
Latina
Humanismo
Renascentista
Tradição Clássica

3.º Semestre
Seminário de
Acompanhamento
Dissertação**

4.º Semestre
Seminário de
Acompanhamento

Estágio**
Projeto**

*Opção entre: Historiogarfia Clássica; Estudos e Edição de Textos Gregos e Latinos.
** No 2.º ano, o/a estudante deve optar por realizar uma Dissertação, um Estágio /
Relatório ou um Projeto.

Candidaturas
online
www.uc.pt/fluc/ensino/2ciclo

Direção do curso
Margarida Miranda
mmiranda@fl.uc.pt
Frederico Lourenço
frederico@fl.uc.pt

Contactos

Bolsas de mérito para
os/as melhores
estudantes da fluc

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

