


0 QUE i A ilGEilCIATURA EM CTtNCTAS 0A CUTTURA - ESPECIAUZAQA0
EM ctlMur{rcAeAo u cuttuRlr
A licenciatura em Comunicagdo e Cultura aposta

na formagdo de quadros capazes de se adaptarem com

flexibilidade )s condiE6es e exigdncias de um mercado

de trabalho em constante mutaglo, nos sectores priblico

e privado da comunicaglo e da cultura. Mais do que

adoptar um perfil t6cnico e instrumental (caracteristico

das Escolas Superiores de Comunicaglo Social), os

percursos em Comunicaqio e Cultura da Faculdade

de Letras visam obter/estimular nos formandos desempe-

nhos com capacidade de concepglo e diagn6stico, bem

como de intervengeo e aplicaqSo, nas 6reas de comunica-

gio e de cultura (p. ex. nos media e na critica dos mesmos,

na investigaglo e na gestio cultural).

QUATR0 RAZoES PARA UMA L|CEI{CIATURA EM GIeNCIRS 0n CUttURn
-ESPECTAUZA0AO rm COltltUHICAoAll E CULTURA
- Compreensdo das sociedades contemporAneas e estudo
te6rico e pritico dos respectivos processos sociais e culturais;
- Conhecimento da hist6ria social, cultural e da comunica-

Eio das sociedades modernas;
- Estudo dos media, da cultura visual, da publicidade
e das indristrias de cultura e de conteridos;
- Trabalho aut6nomo e criativo e intervengdo produtiva
nestes dominios e na gestlo cultural.

tlBJECTIVllS E C|IMPETEilCNS
- Formaglo integrando componentes de investigagdo e de
construglo te6rica do conhecimento que estimule o espirito
critico e a capacidade de investigagdo e habilite para
a criagdo de conhecimentos e novas aplicaEdes dos saberes;
- S6lida formagdo em ci€ncias da comunicagio
e da cultura, com capacidade critica e interpretativa
do seu desenvolvimento e da sua aplicagio;
- Conhecimento seguro dos processos hist6ricos

e de evolugio das sociedades e das culturas;
- Conhecimento operativo das cidncias estudadas,
com capacidade de adaptagdo a novos conhecimentos
e novas prlticas.

coilItrg0Es oE AcEss0
UMA DAS SEGUINTES PROVAS:
Hist6ria; Ingl6s; Portugu€s
CLASSTFTCAqAO UiNrmR:
N6o inferior a g5.o na escala o-zoo ou to em zo valores
FoRMULA DE CALCULO:
(M6dia do Secundirio x o.5) + (Provas de ingresso x o.5)
VAGAS:6o
PRE-REQUISITOS: Nlo tem.
DURAqAo Do CURSo: 6 semesrres (r8o ECTS)

ESTRUTURA CURRICUIAR

Sem. ECTS Nome das disciplinas

CULTURA E SOCIEDADE

TEORTA DA COMUNTCAqAO

HISTORIA DAS IDEIAS CONTEMPORANEAS

TEC. DE INF. E COMUNICACAO _ TIC I

INGLES I

LINGUAGEM E COMUNICAQAO

CULTURA CLASSICA

SINTAXE

TEC. DE INF. E COMUNICAQAO - TIC I I

INGLES II

CULTURA VISUAL

CULTURA MEDIEVAL

LINGUISTICA DO TEXTO

INGLES III

oPQAo
ESTUDOS CULTURAIS

CULTURA RENASCENTISTA

ANALISE DO DISCURSO

INGLES IV

oPQAo
LINGUAGEM DOS MEDIA

coMUNrcAqAo TNTERCULTURAL

CULTURA MODERNA

INGLES V

OPQAO

GESTAO CULTURAL

INGLES VI

o?QAo

12

PERFIS PRllFISSIllI{AIS
> Produtores culturais e assessores
de programagdo culrural
> Investigadores em estudos culturais, esfudos
de comunicaglo e estudos de media
> Quadros de gestdo cultural e do patrim6nio cultural
> Jornalistas e criticos culturais de (e nos) media
> Analistas de cultura visual
> Assessores culturais e de comunicagio em empresas
> Agentes de animaglo cultural em 6rgios
do poder - central e autirquico
> Produtores e editores de textos.

il[F0RMA$0tS GERATS S0BRE ESTi[Gr0S CURRTCUTARES
A Licenciatura em Ci6ncias da Cultura - Especializaglo
em Comunicagdo e Cultura prev6 a realizagdo de um
estigio curricular no fltimo semestre do plano de
estudos, com duraglo minima de rzo horas. O estigio
pode realizar-se em qualquer entidade priblica ou
privada que se proponha a acolher o estagiirio e que
expresse a sua aceitagSo em cumprir o regulamento
de est6gio em vigor.
Constituem objectivos do estigio: Complementar
a formaEdo acad6mica do aluno atrav6s do desenvolvi-
mento de priticas de trabalho junto das entidades de
acolhimento; a aplicaglo, pelo aluno, de conhecimentos
e competencias te6rico-pr6ticas adquiridas ao longo
da respectiva formagdo acad6mica; o ensaio de priticas
ajustadas ao mercado do trabalho; proporcionar uma futura
melhor integraglo do aluno no mercado do trabalho.

C01'ITACT0S
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
16oo-z14 Lisboa
Portugal
Telefone: +115r zr 792 oo oo
Fax +35r 2t796 oo 63
E-mail: info@fl.ul.pt

llIRECTtlR DE CURS{I
Prof,a Doutora Ang6lica Varandas
angelicavarandas@ sapo.pt
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SEMINARIO / ESTAGIO


