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Licenciatura em

ESTUDOS PORTUGUESES

Major e Minor, o que são?

Objetivos
O curso de Licenciatura em Estudos
Portugueses visa oferecer formação
interdisciplinar nas áreas de expressão
cultural portuguesa, facultando o seu
relacionamento com outras áreas de estudo,
culturais ou linguísticas. O núcleo central do
curso, constituído por unidades curriculares
obrigatórias, concretiza o seu objetivo
principal, oferecendo matérias essenciais
numa formação em Estudos Portugueses. A
sua estrutura em Majors (Língua, Literatura
e Cultura; História; Arte e Património) e
Minors permite diversas especializações.
A ampla quota de opções livres permite
responder a múltiplos interesses formativos
ou profissionais.

O curso fornece competências de base
para acesso à investigação nas áreas
do património cultural português e para
entrada no mercado de trabalho, em
atividades ligadas à cultura portuguesa
e à sua defesa e promoção em Portugal e
no estrangeiro. Desenvolve competência
na análise crítica e de compreensão e
discussão das problemáticas da produção
de discursos específicos literários, culturais e
históricos, em português ou sobre Portugal,
em alargada contextualização espáciotemporal.

A estrutura em Majors e Minors permite a
combinação de múltiplos interesses formativos.
Combinando um tronco comum circunscrito a um
vasto leque de disciplinas que o próprio aluno
seleciona, em função dos seus interesses.

ESTUDOS PORTUGUESES

Plano de estudos

Além das disciplinas obrigatórias (60 ECTS), cada aluno escolhe o seu percurso combinando Majors (máximo 2), Minors (máximo 4) e opções livres (máximo 120 ECTS).

Disciplinas Obrigatórias (60 ECTS)

Minors (30 ECTS)

Recursos para Análise Linguística ou Recursos para
Análise Literária

Arqueologia

Estudos Clássicos

História

História da Cultura Portuguesa

Arte e Património

Estudos Eslavos

História de África

Multilinguismo e Política Linguística

Artes do Espetáculo

Estudos Espanhóis

Língua e Linguística Espanholas

História Contemporânea (Política e Cultura)

Artes e Culturas Comparadas

Estudos Filosóﬁcos

Língua e Linguística Francesas

Arte Contemporânea (Geral)

Comunicação e Cultura

Estudos Franceses

Língua e Linguística Inglesas

Estudos Camilianos ou Estudos Queirosianos

Culturas Africanas e Diálogos
Interculturais

Estudos Ingleses

Língua Portuguesa

Estudos Camonianos

Edição

Estudos Italianos

Literatura e Cultura Portuguesa

Estudos Pessoanos

Estudos Alemães

Estudos Literários

Literaturas e Culturas Africanas

Sintaxe

Estudos Asiáticos

Estudos Norte-Americanos

Tradução

História da Língua Portuguesa

Estudos Brasileiros

História

Arte e Património

Majors (60 ECTS)
Literatura e Cultura Portuguesa

Língua Portuguesa

Principais saídas profissionais
A Licenciatura em Estudos Portugueses
habilita para a prática:

1

Da crítica avançada de produtos culturais
portugueses de diversas épocas e de
qualquer tipo de texto escrito em português;
De produção de conteúdos culturais em
português;

3
5

2 7

De técnicas de conservação do património
escrito (edição e acção em bibliotecas) ou
artístico;
Da análise metalinguística do português;

De tarefas de preservação e divulgação
da língua, da literatura, da cultura e da arte
portuguesas, em Portugal e no estrangeiro;

4

De acções em contextos multiculturais de
dominante portuguesa;

6

Do ensino das literaturas e das culturas
dos países de língua portuguesa a falantes
nativos e não nativos.

Permite ainda: investigação, edição de textos,
ensino e divulgação da língua e cultura
portuguesas em instituições estrangeiras, trabalho
especializado em editoras, bibliotecas e arquivos,
programação cultural, comunicação social (rádio
e televisão), jornalismo cultural e crítico, turismo
cultural.

Os licenciados em Estudos Portugueses poderão
candidatar-se a um estágio que decorrerá
imediatamente a seguir à conclusão do curso.
A preparação de 1º ciclo obtida neste curso
permitirá a passagem a uma especialização
posterior. O aluno poderá então orientarse para a investigação ou para a obtenção
de competências profissionais superiores,
nomeadamente em cursos de 2.º e 3.º ciclos. Uma
das especializações possíveis é a obtida com o
Mestrado em Ensino de Português e de Línguas
Clássicas. Se pretende o acesso a este mestrado, o
aluno fará na licenciatura um percurso específico,
para o qual deve procurar aconselhamento junto
do Director de Curso.
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