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CI 0uE E A t"tcrHsmTURA EM ARqUEllr-0GrA
A licenciatura em Arqueologia fornece um amplo enqua-
dramento de natureza te6rica e pritica, que possibilita
a capacidade ler e interpretar as realidades do passado,
contextualizando-as devidamente. Atendendo a que a
Arqueologia constitui um campo eminentemente interdi-
sciplinar, os estudos em Arqueologia procuram manter
em aberto espaqos de formagio opcional que permitam
ao licenciado compor parcialmente o seu perfil formativo,
em articulagdo com a Licenciatura em Hist6ria, o que
justifica ananuezado seu pr6prio curriculum.

{UATR0 RAIfiE$ pARA UfiflA UCEI{CTATURA gru ARqUE0L0GIA
O Curso visa abrir vias ) investigaEdo arqueol6gica, sem
esquecer outras valdncias como as da gestio integrada de

patrim6nio arqueol6gico, a inventariag6o, quer no imbito
empresarial, quer na Administragdo central, quer nas
Regi6es Aut6nomas, Autarquias e museus.
A formaglo de base que o presente curriculum desenha
habilita tamb6m os licenciados a integrar-se no mercado

das indfstrias culturais, nio deixando de abrir espagos
para outras perspectivas microtemiticas que o estudante
entenda ensaiar na sua formaqdo de base.

0EJECTTVSS f CSMp[TtilCrA$
Pretende-se habilitar os licenciados ao desempenho de
trabalhos arqueol6gicos, devidamente enquadrados em

equipas dirigidas por arque6logos de formagdo superior
(mestrado e doutoramento ou os ze e 3e ciclos), participar
activamente em todas as rotinas do trabalho de campo, bem

como em todas as tarefas de registo, inventlrio e produglo
de relat6rios. O objectivo 6 fomecer uma formagdo que
permita arcalizagdo de tarefas bisicas de identificaqio

e caracterizaglo de ocorr€ncias arqueol6gicas, sustentada
num conhecimento gen6rico de sitios e artefactos e a sua
insergio no espago e no tempo.
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UMA DAS SEGUINTES PROVAS:
Hist6ria, Hist6ria da Cultura e das Artes; Portugu€s
NOTA MiNIMA DE CANDIDATURA:
N6o inferior a 95.o na escala de o-zoo ou ro em zo valores
F6RMULA DE cALcULo DA NOTA DE CANDIDATURA:
(M6dia do Secund6rio x o.5) + (Provas de ingresso x o.5)
VAGAS: ao
PRE-REqUISITos: Ndo tem pr6-requisitos
DURAqAo Do CURSo: 6 semestres

H$TRUTURA CIIRNMULAN
Ano Sem. Nome das discitlinas

1 IntrodugioiArqueologia

r Introduglo ao Desenho Arqueol6gico

r G6nese e Evoluqio da Humanidade

r Pr6-Hist6ria das Sociedades Camponesas

r Hist6ria da Antiguidade Pr6-Clissica

z M6todos e Priticas em Arqueologia

z T6cnicas de Documentagio Grifica em Arqueologia

z Sociedades de cagadores-recolectores na Peninsula Ib6rica

z Primeiras Sociedades Camponesas na Peninsula Ibdrica

z Trabalho de Camoo e Laborat6rio r

3 Sociedades da Idade do Bronze na ?eninsula Ib6rica

3 Indigenas Fenicios e Gregos na Peninsula Ib6rica

3 Hist6ria Medieval de Portugal

3 Introduqlo i Epigrafia

3 G6nese e Consolidaqio do Pensamento Arqueol6gico

4 Hist6ria da Antiguidade Clissica

4 Arqueologia daConquista Romana

4 Hist6ria Moderna e da Expanseo Portuguesa

4 Trabalho de Campo e Laborat6rio z

4 Opgio

5 Arqueologia do Mundo Provincial Romano

5 Arqueologia da Antiguidade Tardia

5 Hist6ria Contemporinea de Portugal

5 Opqio

5 Semin6rio l

6 Hist6ria da Arqueologia em Portugal

6 Arqueologia Islimica

6 Opg6o

6 Opg6o

6 Seminirio z

Plano de estudos aconselhado.

ptfiFts pR0r[$$EsNAr$
T6cnicos de Arqueologia no quadro da Arqueologia
Empresarial, Administraglo central, Regi6es aut6nomas,
Autarquias e museus.

Quadros do mercado das "indristrias culturais':

Quadros de gestdo integrada de patrim6nio arqueol6gico
e arqueologia priblica.

IiltFoRMAq0E$ G[RAl$ $08RI [$TA0t0$ CT RRTCULAHE$ {$t APUCj{!|[I}
Integradas na estrutura curricular, as unidades lectivas
de Trabalho de Campo e Laborat6rio visam fornecer
um coniunto de conhecimentos eminentemen[e pr6ticos.
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MESTRADO EM ARqUEOLOGIA
O mestrado em Arqueologia tem como objectivos princi-
pais contribuir para um aprofundamento da investigagdo
no campo da Arqueologia, estimulando a pesquisa, criando
espagos de aprendizagem e exercicio de tarefas de direcgio
de escavag6es arqueol6gicas e de estudos de desenvolvi-
mento dos diversos processos de acompanhamento
arqueol6gico de obras priblicas e privadas bem como
de valorizaglo de monumentos e sitios.
Visa ainda formar quadros especializados e com vocageo
interdisciplinar. Slo tamb6m nossos objectivos programar
a formagio de t6cnicos e investigadores aptos para uma
multiplicidade de actividades que cobrem campos como
avalorizag5.o e a gesteo cultural de sitios.

Mais informagSes em:
www.fl .ul.pt/ensino/mestradoszo-ciclo

DOCENTES:
Victor S. Gongalves, Amilcar Guerra, Ana Catarina Sousa,
Ana Margarida Arruda, Carlos Fabi6o, Catarina Viegas,

J. C. Senna-Maftilez,Jo:ao Pedro da Cunha Ribeiro,
Luis Raposo, Mariana Diniz.
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Escavagoes em 201 I em Casas Novas (Coruche).

Anilise de tragos de utilizaEdo em arrefacros pr6-hisr6dcos.
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Departamento de Hist6ria da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa
IJNIARq- Centro de Arqueologia da Universidade
de Lisboa (wwwuniarq.net).

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
16oo-z14 Lisboa
Portugal
Telefone: +J5t 21 792 oo oo
Fax:+35r z1796oo63
E-mail info@fl.ul.pr
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Victor S. GonEalves - vsg@campus.ul.pr


