DOUTORAMENTO LITERATURA
DE LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS
O Programa procura desenvolver o estudo das literaturas e das culturas de língua portuguesa, beneficiando da larga experiência do corpo docente e da sua vocação para ampliar as fronteiras do conhecimento através de investigação científica de referência.
Pretende-se que o estudante, no final do ciclo de estudos, demonstre:
i) compreensão sistemática do campo de estudo e domínio de recursos e métodos de investigação que
permitam descrições mais densas de fenómenos literários e culturais;
ii) saber analisar criticamente, bem como avaliar e sintetizar ideias novas e complexas;
iii) capacidade para conceber e realizar projetos de investigação, segundo padrões de qualidade e seriedade académicas, com resultados que mereçam divulgação nacional e internacional;
iv) competências para comunicar com a comunidade científica e com a sociedade em geral sobre matérias da área de especialização;
v) fomentar, em contexto académico e profissional, o progresso tecnológico, social, artístico e cultural.

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
i) compreender e debater com pertinência o alcance e a dinâmica de paradigmas nos domínios científicos da história e teoria literárias, das literaturas de língua portuguesa e da didática;
ii) saber trabalhar, em regime colaborativo ou de forma autónoma, em projetos de investigação de
base interdisciplinar, produzindo aproximações a outras áreas científicas, e num contexto de crescente
internacionalização;
iii) manejar com destreza tecnologias da informação e da comunicação aplicadas aos estudos literários
e culturais;
iv) consolidar uma atitude crítica capaz de integrar novos conhecimentos, formular juízos com informação limitada ou superar problemas resultantes da prática de investigação;
v) aplicar conhecimentos adquiridos no âmbito da renovação das práticas de ensino das literaturas
de língua portuguesa em diversos graus de ensino;
vi) contribuir, de modo ativo, para a afirmação no espaço público e através de novas plataformas
tecnológicas de conhecimentos culturais de base humanística.

PLANO DE ESTUDOS 240 ECTS
1º ANO – 1º SEMESTRE

2º ANO – 1º SEMESTRE

Cânone e Teoria Literária 10 ECTS
Ensino da Literatura 10 ECTS
Literatura, Memória e História 10 ECTS

Seminário de Orientação 15 ECTS
Prova de Qualificação 15 ECTS

1º ANO – 2º SEMESTRE
Literatura Portuguesa Moderna
e Contemporânea 10 ECTS
Tópicos de Pesquisa em Literatura Brasileira
10 ECTS
ou
Tópicos de Pesquisa em Literaturas Africanas
de Língua Portuguesa 10 ECTS
Opção (a escolher de entre a oferta dos 3.ºs ciclos
da UC) 10 ECTS

2º, 3º E 4º ANOS
Tese 150 ECTS

CANDIDATURAS ONLINE
1ª FASE: 1 de março a 30 de maio
2ª FASE: 1 de junho a 13 de julho
3ª FASE: 24 de agosto a 5 de setembro

DIRETOR DO CURSO
Albano António Cabral Figueiredo
afigueiredo@fl.uc.pt

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

BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

