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O curso de Artes e Humanidades permite aos seus alunos a 6 a seguinte:

possibilidade de estudar temas que at6, agora s6 se podiam
encontrar em cursos diferentes. Podem frequentar
disciplinas dos v6rios departamentos e Sreas da Faculdade
de Letras, desde que salvaguardem os requisitos que cada
uma exige. Podem estudar Linguas, Comunicaglo,
Filosofi a, Hist6ria, Linguistica, Literatura, Arqueologia,
Arte. Cultura. Contactar com mat6rias diversas permite

0 QUE E A HCENCTATURA EM ARTES E HUMAN|0A0ES?
Inaugurada em 2oro pela Faculdade de Letras, a licenci-
atura em Artes e Humanidades corresponde I integragio
de todas as letras num s6 curso. Unica em Portugal, esta
licenciatura associa as ofertas de todos os cursos que a
Faculdade de Letras tradicionalmente oferece, combi-
nando um tronco comum circunscrito a um vasto leque
de disciplinas que o pr6prio aluno selecciona, em fungdo
dos seus interesses.

P0RQUE [SC0LHEn UMA LT0EN0TATURA tM ARTTS E HUMANInA0ES?
I. FORMAOAO MAIS COMPLETA E MAIS VERSATIL.

uma maior competCncia para a entrada no mercado de
trabalho.

2. ESC(]LHA MAIS INFt]RMADA.
A licenciatura em Artes e Humanidades tem uma carac-
teristica que a diferencia da maior parte das outras em
Portugal: errLyez de decidirem aquilo em que se vao
licenciar antes de entrar para a Universidade, os estudan-
tes vlo licenciar-se naquilo que escolherem durante
a licenciatura. Vlo poder escolher com menos pressoes
e com mais conhecimento de causa, pois s6 tdm de registar

evenfuais ireas de concentraQio durante o seu curso.

3. ACESSO A MIJLTIPLOS MESTRADOS.
As Artes e Humanidades dio acesso a todos os mestrados
da Faculdade de Letras, bem como a muitos mestrados em
ensino da Universidade de Lisboa. Permitem ainda que,
caso o pretendam, os estudantes possam compor o seu
curriculo de modo a reunir as condiq6es de acesso a
mestrados ou p6s-graduaE6es de indole vocacional ou
p6s-graduaE6es com requisitos especificos de admissdo.

col{ile0Es oE A0E$$8
PROVA DE INGRESSO: Portugu€s
NOTA MINIMA DE CANDIDATURA:
Nlo inferior a 95.o na escala de o-2oo ou to em zo valores
FoRMULA DE cALcULo DA NOTA DE CANDIDATURA:
(M6dia do Secundirio x o.5) + (Provas de ingresso x o.5)
VAGAS:3o
PRE-REqUISITOS: N6o tem pr6-requisitos
DURAqAO DO CURSO: 6 semesrres

ESTRUTUNA EURRIOULAN
A estrutura da licenciarura em Artes e Humanidades

TOTALDE CREDITOS

CREDITOS NO TRONCO COMUM

CPJ1DIToS NECESSARIOS A UM MATOR

CREDITOS NECESSARIOS A UM MINOR

de instrumentos, debatem grandes quest6es que interessam
is artes e is humanidades e l6em textos fundamentais para
estes dominios: Platdo e Jane Austen, Marx e Joyce, Tolstoi
e Pessoa, Maquiavel e Freud - e muitos mais.
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No tronco comum os alunos cumprem um requisito

uma maior aptideo para lidar com quest6es complexas e i de lingua estrangeira (variivel), escolhem entre um leque

O curriculo do TRONCO COMUM 6 o seguinte:

LiNGUA
t8 ECTS de uma lingua estrangeira a escolher entre:
AlemSo, Arabe, Checo, Chin6s, Esloveno, Espanhol,
Francds, Grego (Antigo), Hindi, Ing16s, Italiano, Japon6s,
Latim, Persa, Polaco, Romeno, Russo e Turco.

GRANDES qUESTOES

t8 ECTS a escolher entre:
O Estudo da Arte, Cultura Clissica, Cultura Visual,
O Estudo das Culturas, O Estudo da Filosofia, O Estudo
da Hist6ria, O Estudo da Linguagem Humana, Cidncia
e Arte, O Estudo da Literatura

TEXTOS FUNDAMENTAIS
18 ECTS em:
Textos Fundamentais: Antiguidade e Idade M6dia,
Textos Fundamentais: da Renascenga ao Iluminismo,
Textos Fundamentais: do Romantismo ao Presente

INSTRUMENTOS
6 ECTS a escolher entre:
L6gica,Pfttica de Redacglo e Argumentagdo, Linguagem
e Comunicaglo, Ediglo de Textos

O tronco comum 6 completado pela frequdncia de outras
disciplinas, seleccionadas pelo aluno, que, se este quiser,
pode organizar em torno de um leque vasto de Sreas
de concentragdo, formalmente referidas como majors
e minors. O curriculo de um major 6 constituido por uma
lista de disciplinas totalizando 6o ECTS; o curriculo de
um minor 6 constituido por uma lista de disciplinas
totalizando 3o ECTS.
Esta estrufura torna possiveis muitos tipos de graduaEdo:
com um ou dois majors, com de um a quatro minors,
e sem maiors ou minors.



ARQUEOLOGIA y v
ARTES DO ESPECTACEJrEUrnuuLU y v

ARTES E CULTURA
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Os MAJORS e os MINORS oferecidos seo os seguinres:

Area de concentragdo Major Minor

CIENCIAS DO PATRIMONIO

CULTURAS AFRICANAS
E DIALOGOS INTERCULTURAIS
EDrqAo
ESTUDOS AFRICANOS

ESTUDOSALEMAES

ESTUDOS ASIATICOS

ESTUDOS BRASILEIROS

ESTUDOS CLASSICOS

ESTUDOS ESLAVOS

ESTUDOS ESPANHOIS

ESTUDOS FILOSdFICOS

ESTUDOS FRANCESES

ESTUDOS INGLESES

ESTUDOS ITALIANOS

ESTUDOS LITERARIOS

ESTUDOS NORTE-AMERICANOS

ESTUDOS PORTUGUESES

ESTUDOSROMAMCOS

HISTORIA

HISTORIADAARTE

HISTdRIA DE AFRICA

LINGUA E LINGUISTICA ESPANHoLAS

LINGUA E LINGUISTICA FRANCESAS

LINGUA E LINGUISTICA TNGLESAS

LINGUISTICA DPERIMENTAL

LITERATI.]:RAS E CULTURAS AFRICANAS Y

COMI,I{ICAqAOECULTURA 
X X

corrluuceqao E

/LINGUA SEGI.JNDA X X
PROCESSAMENTO D

TRADUqAo



PERFIS PRllFISSIltI{AIS
Nos licenciados em Artes e Humanidades os emprega-
dores vio poder encontrar pessoas com formag6es mais
completas e mais versiteis, que poderio responder
de forma mais eficaz irs solicitag6es variiveis do mundo
contemporineo. Dada a multiplicidade de ireas de
concentragdo oferecidas, os estudantes podem acautelar
a sua preparageo em 6reas especificas muito diferentes,
em que tenham ou adquiram interesses particulares.

rirF0nMA00ts s0BRt 0FERTA Dt 2! ctcltt
As Artes e Humanidades ddo acesso a todos
os mestrados da Faculdade de Letras, bem como
a muitos mestrados em ensino da Universidade,
dependendo dos maiors ou das disciplinas
que tenham sido escolhidos.

Mais informag6es em:
www.fl .ul.pt/ensino/mestradoszo-ciclo

c0ilTAcT0s
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
16c,c.-214 Lisboa
Portugal

Telefone: +35r 21 792 oo oo
Fax: +35r 21796 oo 63
E-mail info@fl.ul.pt

!IRECT||R DE CgRSO
Maria de Fitima Reis - fatimareis@fl.ul.pt
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