MESTRADO HISTÓRIA
OBJETIVOS
Centrando a temática dos seminários em grandes áreas do conhecimento histórico (história económica
e social, história política, história institucional, história cultural, história das mentalidades, história das
práticas do quotidiano) ou em temas mais específicos, o 2º ciclo de História dá sequência às aprendizagens do 1º ciclo. Dedicando uma particular atenção às fontes históricas e seu tratamento, pretende dotar
os alunos de capacidades de utilização de metodologias de pesquisa e de interpretação documental, bem
como de apresentação dos respetivos dados, mormente pela produção de trabalhos científicos de pequena
ou, no caso da dissertação, de média dimensão. Deste modo, o 2º ciclo visará promover o aprofundamento
do saber relativo à História de Portugal, da Europa e do Mundo em diferentes perspetivas, das quais se
poderão salientar:
1. Consolidação de saberes tradicionais e possibilidade de cultivo de novas áreas de pesquisa.
2. Reflexão sobre problemáticas, conceitos e modelos teóricos e interpretativos em diálogo inter e transdisciplinar com outras Ciências Sociais e Humanas.
3. Dotação dos alunos de competências e de instrumentos metodológicos e teóricos específicos para
a pesquisa e a construção histórica.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Os mestres em História ficam habilitados a desenvolver atividades nas áreas da cultura e do património,
adquirindo competências para o desempenho de 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 pesquisa de temas, na assessoria e produção de
conteúdos históricos (filmes e jogos multimédia), recriação de eventos históricos, produção de informação para projetos de desenvolvimento nas áreas da cultura, do património e do turismo.

PLANO CURRICULAR
PERCURSO – IDADE MÉDIA
1º ANO

PERCURSO – ÉPOCA MODERNA
1º ANO

A Construção de um Reino: entre Castela e o Mar
Fontes, Métodos e Campos e Investigação
Os Senhorios, os Concelhos e a Coroa
Da Cultura Latina à Cultura Portuguesa
Sociedades Rurais e Urbanas
Seminário complementar OPCIONAL

Fontes, Métodos e Campos de Investigação
Novas Instituições: Inquisição, Misericórdias
e Academias
Os Poderes no Império Português
História Comparada da Cultura Moderna
Quotidianos Rurais e Urbanos
Seminário complementar OPCIONAL

PERCURSO – ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
1º ANO

NO 2º ANO, TODOS OS PERCURSOS TÊM AS SEGUINTES UNIDADES CURRICULARES ANUAIS:

Fontes, Métodos e Campos de Investigação
Organizações e Regimes Políticos
Relações Sociais e Atividades Económicas
Colonialismo e Pós-Colonialismo
Produção Cultural e Correntes Intelectuais
Seminário complementar OPCIONAL

Seminário de Orientação
Dissertação ou Projeto

CANDIDATURAS ONLINE

DIREÇÃO DO CURSO

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

Maria Alegria Marques
mfm@fl.uc.pt
Isabel Ferreira da Mota

ifmota@fl.uc.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/

