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A Licenciatura propde-se oferecer uma formagio cientifica
pluridisciplinar de base, no imbito das Ci€ncias Sociais e
Humanas, para a graduagdo de quadros e especialistas em
assuntos relacionados com a Africa. Para este efeito a FLUL

conta com a colaboragio do IGOT (Instituto de Geografia
e Ordenamento do Territ6rio), do ISCTE-IUL (Instituto
Universitirio de Lisboa) e do IPAD (Instituto Portuguds

de Apoio ao Desenvolvimento)
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r) tata-se da rinica licenciatura do pais que, hi mais de uma
d6cada, oferece uma formagio pluridisciplinar sobre Africa,

dando aos graduados instrumentos fundamentais para
conhecer e compreender este continente.
z) E particularmente pertinente pelos lagos hist6rico-cultu-
rais que unem Portugal aos Paises Africanos de Lingua
Portuguesa.

3) I1 uma formageo ao nivel superior que dri resposta
ir intensificagdo das relag6es de Portugal e da Europa com
a Africa, bem como ao envolvimento crescente no conti-
nente de potencias emergentes: neste novo contexto

6 urgente a formagdo de quadros.

4) Responde is necessidades crescentes de todos os
organismos nacionais e internacionais, priblicos e privados,
que trabalham e fomentam o Desenvolvimento no

continente africano e entre as comunidades imigrantes
em Portugal.
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t) Pretende dotar os alunos de instnrmentos que abram
caminho para enfrentarem os desafios do mercado de
trabalho num amplo imbito de actividades (ver, mais
abaixo, Perfis profissionais)
z) Procura, tamb6m, contribuir para a constnrgdo do
conhecimento nas diferentes 6reas disciplinares envolvidas
na Licenciatura na perspectiva da continuidade da forma-
gdo em 6reas de especializagdo de ze e 3e ciclos de estudos.
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UMA DAS SEGUINTES PROVAS:
Geografia; Hist6ria; Portuguds
NOTA MINIMA DE CANDIDATURA: g5 pontos
NOTA MINIMA DA CLASSIFICAqAO
DAS PROVAS DE INGRESSO: 95 Pontos
F6RMULA DE cALcULo DA NOTA DE CANDIDATURA:
(M6dia do Secundirio x o.5) + (Provas de ingresso x o.5)
VAGAS: 35 (provis6rias)
PRE-REqUISIToS: Nio tem pr6-requisitos
DURAQAO DO CURSO: 6 semestres (3 anos)
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As opg6es liwes podem ser escolhidas em qualquer
formagio de re ciclo. As opE6es condicionadas escolhem-se
na 6rea cientifica de Estudos Africanos ou noutras
6reas disciplinares:

NA AREA CiEIdTiFICA NE gSTUDOS AFRICANOS:
, Arabe r, 2, j, e +
> CinemaAfricano
> Cultura Material, Identidade, Etnicidade
> Hist. dos Imp6rios Maritimos e Coloniais
, Lingua Africana - Suaili 3 e 4
> Linguistica Africana
> Literatura Angolana
> Literatura Colonial
> Literatura MoEambicana
> Literaturas Insulares
> Literaturas P6s-Coloniais Comparadas
> Migrag6es Africanas
> T6picos de Literatura Africana
> Viol6ncia, Guerra e Conflito

NO L]TRAS ANE.q.S CiENTiIICAS:
> Crioulos de Base Lexical Portuguesa
> Grandes Espagos Mundiais
> Hist6ria dos Descobrimentos e da Expansdo Portuguesa
> IntrodugSo ao Estudos da Cultura
> Introduglo ao Estudo da Literatura
> Lingua Europeia r e z (oferta anual de diferentes linguas)
> Linguagem e ComunicagSo
> Linguagem dos Media
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Empregabilidade em organismos estatais e internacionais
de cooperaglo; em organizag6es ndogovernamentais de
desenvolvimento (ONGD), cooperagio e de solidariedade
social; em instituig6es ligadas i diplomacia e relagoes
internacionais; na ComunicaEso Social; em actividades
econ6micas, nomeadamente como assessores de empresas
privadas e priblicas com interesses em Africa, em organis-
mos priblicos e privados nairea da cultura, como museus,
e promotores da interculturalidade, em instituiq6es
de investigaglo sobre temas africanos, e de educaeao
(mediaElo cultural).

Unidades curriculares
Carga

Tipo boriria,Crdditos
semanal

Geog. de Africa I: Recursos e Riscos Ambientais SEM

Introduclo iL Hist6ria de Africa

Produgdo do Portugu6s Escrito

A Africa no Mundo - Rel. Internacionais

Lingua Africana r

Geografia de Afiica IL PopulaqSo, Cidades
e Geoeconomia

Hist. de Africa das Origens ao S6culo XV

Comunicaglo Intercultural

Direito das Relaqoes Internacionars

Lingua Afiicana z

Economia e Podet e- Af.i.a SEM

Hisc6ria de Africa - S6cs. XV-)o( SEM

Literaturas Africanas de Lingua Poffuguesa

Tipologia Linguistica SEM

OpE6o condicionada SEM

Religi6es Africanas SEM

Antropologia e Culrura SEM

Literacuras e Culturas Africanas SEM

Opgdo condicionada SEM

Opqio livre

Economia e Politicas do Desenvolvimento SEM 4

Hisc6ria das Relaq6es Afro-portuguesas SEM 4 6

Multilinguismo e Politica Linguistica SEM +

OpQ6o condicionada SEM 4

Opqdo livre

Cooperaglo e Desenvolvimento emAfrica SEM

Cultura e Globaiizaqio

Opgao condicionada SEM

Estigio curricular ou Seminirio SEM
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O Curso tem um est6gio curricular integrado no riltimo
semestre. Nas duas primeiras bolsas de entidades de
acolhimento de estigios curriculares, as ofertas de
estigio cobriram a totalidade das 6reas referidas, mais
abaixo, nos Perfis Profissionais e superaram em vagas
o nfmero de alunos que se candidataram. O Curso
tem como percurso alternativo ao est6gio integrado
um seminirio vocacionado para a investigagio.
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O Curso tem sequdncia em formag6es de ze e 3e ciclos
em Estudos Africanos na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, nas 6reas de Hist6ria de Africa
e de Literaturas Africanas de Lingua portuguesa. Essa
continuidade 6 tamb6m assegurada em instituigdes
que colaboram no Curso, como 6 o caso do ISCTE-IUL

OE}ITACTE$
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidacie
16oo-z14 Lisboa
Portugal
Telefone: 21 792 oo oo
Fax: zr 796 oo 63
E-mail info@fl.ul.pt
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Jos6 Horca - JoseS.Horta@fl.ul.pt


