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ESTUD0S AS6ilC0S ts CICL0 - lilF0fiMAqllEs GIRATS
cODIGo Do CURSo: o7o+9gr+
VAGAS: lo
PRE- REqUISITOS: Nlo tem pr6 - requisitos
Provas de Ingresso: uma das seguintes provas
o9 Geografia; rr Hist6ria; r8 Portuguds
CLASSIFICAqAO MINIMA: Nao inferior a 95.o na escala
0-200 0u 10 em 20 valores
F6RMULA DE cALcuLo: (M6dia do Secundirio x o.5)
+ (Provas de ingresso x o.5)
DURAqAo Do cuRSo: 6 semestres (r8o ECTS)
DIRECTOR DO CURSO: Prof Doutor Luis Filipe Barreto

FUilTTAMENT0S t 0BJECTIVBS tt0 C0NS6nCr0 nE t$Tulllls ASliiTlC0S
Os seis semestres da licenciatura permitem uma primeira
formagdo e informagdo, especifica e fundamentada em
Estudos Asiiticos. O curso este organizado no sistema de
ECTS (cada disciplina=6) e funciona em regime semestral.
Para a obtengio do grau de licenciado o aluno deve
perfazer r8o ECTS, segundo o plano de estudos a seguir
apresentado.

Para al6m das trds Disciplinas Propedduticas (r8 cr6ditos),
o aluno deve obter em Linguas AsiSticas 7z cr6ditos que
poderi organizar livremente num conjunto de, pelo
menos, duas linguas (3646 cr6ditos, de I a W) ou num

conjunto de trds ou mais Linguas Asiiticas. No dominio
das Economias. Sociedades e Politicas o aluno deve
perfazer um total de 48 cr6ditos ou seja 8 disciplinas
a escolher a partir das existentes, em cada ano lectivo,
no plano de estudos. A mesma liberdade de escolha surge
nas culturas (3o cr6ditos=5 disciplinas). No 3e ano da
licenciatura, I e 2 semestres, o aluno deve obter rz cr6ditos
= z disciplinas em opgdes livres, cadeiras doutras licencia-
turas da Faculdade de Letras livremente escolhidas e com
vaga disponivel.

Os Estudos Asiiticos sio um campo multidisciplinar
de ci€ncias sociais e humanas e de linguas asi6ticas,
vocacionado para o conhecimento das sociedades e
culturas asi6ticas, no passado e no presente. Os Estudos
Asiiticos seo tamb6m uma irea de conhecimento dos

sistemas de relag5es, internacionais e interculturais, dessas
mesmas culfuras e sociedades entre si e com culturas e
sociedades ndo asiiticas, tanto no presente como no
passado. Sendo um campo multidisciplinar das ci€ncias
sociais e humanas acerca da Asia, estes estudos integram as
tradig6es disciplinares do Orientalismo e das suas varian-
tes geogr6ficas/regionais (Sinologia, Japonologia, Indiano-
logia, Islamologia, etc). Os Estudos Asi6ticos implicam
tamb6m, entre outras, a articulageo da Antropologia,
Sociologia, Hist6ria, Geografi a, Economia, Ci6ncia Politica
e o ensino de linguas asiiticas. Isto significa em termos
de organizagdo uma estrutura em rede de universidades,
centros de investigagio, bibliotecas, museus, empresas
e outras instituiEdes com ligaE6es i Asia, tanto i escala
nacional como internacional.
No presente, em Portugal, nenhuma universidade ou
centro de investigagio esti em condig6es de, s6 por si,
assegurar formagdo e investigaqlo em Estudos Asi6ticos,
de acordo com um padrio de qualidade e exigdncia de
nivel internacional. Este padrio de qualidade e exig6ncia,
ao nivel da licenciatura, mestrado e doutoramento, pode
vir a ser alcanqado gragas ao estabelecimento de parcerias
entre universidades e centros de investigagio e ao trabalho
em rede. E esse o espirito fundador do coNS6RcIo DE
ESTUDOS ASIATICOS, que junta a Faculdade de Ci6ncias
Humanas da Universidade Cat6lica Portuguesa, a Faculda-
de de Letras da Universidade de Lisboa, o Centro Cientifi-
co e Cultural de Macau I.P. do Minist6rio da EducaEao
e Cidncia e, em regime de colaboraglo, o Instituto
Confircio da Universidade de Lisboa.

Os programas de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento
do coNSoRCIO DE ESTUDOS ASIATICOS t6m a apoi6-los
um corpo de docentes/investigadores especializados
(muitos deles com curriculo especifico em Estudos
Asi6ticos), nacionais e estrangeiros. Todos eles possuem
articulag6es cientificas de diilogo e cooperaglo, a titulo
individual ou institucional, com instituig6es ocidentais e
asiiticas, capazes de constituir mais-valias para o cons6rcio
e, sobretudo, capazes de potenciar a internacionalizagio
dos seus programas e dos licenciados, mestre e doutores
em Estudos Asiiticos.

O CONSoRCIO DE ESTUDOS ASIATICOS beneficia
de uma condigio necess6ria, para a formaglo em Estudos
Asiiticos, que 6 a existdncia de bibliotecas, arquivos,
fundos, museus, de mat6ria asidtica em Portugal. Embora
nenhuma universidade portuguesa possua biblioteca
especializada e acanlizada nesta 6rea de estudos, o Centro
de Documentagio Algada Baptista (Fundagdo Oriente)
e sobretudo a biblioteca do Centro Cientifico e Cultural
de Macau, parceiro do cons6rcio, responde, em grande
parte, a esta necessidade s6 tendo que ser utilizada
pelos docentes e alunos dos Estudos Asi6ticos.
Os programas de licenciatura e mestrado do cons6rcio
s6o herdeiros de outros programas, pioneiros, langados
pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
e pelo Instituto de Estudos Orientais da Universidade
Cat6lica Portuguesa. Essa heranga 6 agora revisitada
e incorporada nos novos programas que se anunciam.
O CONSdRCIODE ESTUDOSASIATICOS tem como
objetivo a concretizaEdo de programas de rq ciclo (Licencia-
tura), ze ciclo (Mestrado) e 3e ciclo (Doutoramento).
No patamar correspondente i formagdo e ao desenvolvi-
mento curricular, licenciatura, mestrado e doutoramento
em Estudos Asiiticos querem quadros com reconhecida
qualificaEdo e qualidade na 6rea da Asia em especial,
das linguas asi6ticas (Chinds-Mandarim, Japonds, Arabe,
Malaio-Indon6sio, Coreano, Hindi, entre outras) e das
sociedades, economias, politicas, hist6ria e culturas asiiticas.

A emerg6ncia no plano mundial das economias, socieda-
des e culturas asi6ticas, ji visivel nas riltimas d6cadas do
s6culo passado, mas avassaladora, no inicio deste s6culo
)O(I, cria um potencial mercado de trabalho, em Portugal
e na Europa, no universo de Lingua Portuguesa, e na
pr6pria Asia, para aqueles que possuem especificas
e qualificadas compet€ncias linguisticas e de ci€ncias
sociais e humanas em Estudos Asiiticos. As instituig6es,
privadas e ptiblicas, da economia e sociedade portuguesa,
e as das economias e sociedades dos paises de Lingua
Portuguesa, vdo sentir, cadavez mais, a necessidade deste
tipo de trabalhadores.



A organizagio curricular dos programas do CONSOR-
CIO DE ESTUDOS ASIATICOS esti desenhada para
proporcionar uma formagdo acad6mica e profissionali-
zante de qualidade, com suporte te6rico e pritico.

E desej6vet que os licenciados, mas sobretudo
os mestres e doutores, em Estudos Asiiticos possuam
capacidades profissionais para a tradugio/interpretaglo
de linguas asiiticas (muito em especial das linguas
chinesa, 6rabe, japonesa). Estardo profi ssionalmente
habilitados para desempenhar tarefas no sector do
turismo, sobretudo do turismo cultural, ao servigo
de visitantes asiiticos a Portugal ou a paises de Lingua
Porhrguesa, bem como ao servigo de visitantes lus6fonos
) Asia. Estardo igualmente habilitados a desempenhar
fung6es de secretariado ou publicidade em agdncia
de viagens, museus ou servigos centrais e locais, Privados
ou pfblicos de turismo. Podem tamb6m, desenvolver
atividade profissional nas ireas da comunicaglo social,
das indristrias culturais e das novas tecnologias que
impliquem quest6es asiiticas ou o relacionamenro
com governos, instituiESes e empresas asiiticas.

Os mestres e doutores em Estudos Asi'ticos possuirlo
competencias pr6ticas e te6ricas em mat6rias asi6ticas
que lhes permitirdo prestar servigos de consultadoria
em quest6es sociais, politicas, econ6micas, religiosas
e culturais da Asia do s6culo )O(. Os seus servigos
poderdo mesmo valer para o relacionamento da Asia
com Portugal, a Uni6o Europeia e os paises de Lingua
Portuguesa. Os mestres e doutores em Estudos Asi6ti-
cos poder6o, por isso, trabalhar para os universos
priblicos e privados das relagdes internacionais, <ias
iniciativas empresariais, do intercAmbio e da coopera-
glo econ6mica e politica que envolve a Asia e o
universo de Lingua Portuguesa. Poderlo, com compe-
tdncia especifica, desempenhar fung6es diplom6ticas
e de relacionamento internacional de Portugal
e do mundo de Lingua Portuguesa com a Asia.



Uma parte dos mestres e doutores em Estudos Asiiticos,
que revele perfil adequado, poderS ainda vir a trabalhar
na investigaglo, na formagio avangada de mat6rias
asiiticas. A relevincia da Asia na vida de todo o mundo
implica, cadavez mais, a formagdo especifica
e especializada em materia asiitica mesmo, ao nivel
do ensino secund6rio e nos dominios da formagdo liwe
e continua. Os mestres e doutores em Estudos AsiSticos
possuirlo qualificaEio profissional suficiente para
responder aos mirltiplos desafios de formagdo
e informagio sobre a Asia, especializada e act:ualizada,
que vio surgindo nas 6reas da comunicagio social,
da formagio profissional e do ensino.

iRrns crxriRcls E c*fsm$ QUE sEr.Eril sEB REuilrnqs
PAFA 0BT[ilq40 U0 SFAU

Areas Cientfficas / Grupo de disciplinas Criditos
Disciplinas Proped6uticas

Grupo 1 - Linzuas

Grupo 2 - Cidncias Sociais e Humanas (Economias,
Sociedades e Politicas)

Grupo 3 - Ci6ncias Sociais e Humanas (Culturas)

Opqdes Livres

Total

DISCIPLINAS PROPEDEUTICAS
> Introdugdo aos Estudos Asiiticos
> Introdugdo i Geografia da Asia
> Fontes e M6todos para os Estudos Asiiticos
>GRUPOI_LiNGUAS
>Arabe IaVI
>ChindsIaVI
>CoreanoIaVI
> Hindi I aVI
>Japon6sIaVI
> Malaio - Indon6sio I aVI
>PersaIaVI
>Sinscr i to IaW
> Turco I aVI

GR.UPO z - CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS
(socIEDADES, ECONOMTAS E pOLITTCAS)

> Economias e Sociedades da Asia Contempordnea
> Sistemas Politicos Comparados na Asia Contemporinea
> A Asia nas Politicas Externas Lus6fonas Contemporineas
> A Asia: Espaqos e Tempos Globais
> Ecologia e Antropologia da Asia
> indico e Pacifico Asiitico: passado e presente
, A india Antiga e Medieval
> A india Moderna e Contemporinea
> A China Antiga e Imperial
> A China Imperial (Ming e Qing)
> A China Republicana e Comunista
> O Sueste Asiitico: passado e presente
> O Japlo: passado e presente
> A Coreia: passado e presente
> O Isl6o Asiitico: passado e presente
> Europa - Asia: processos de relacionamento

GRUPO 3 - CIENC:AS SOCIAIS E HUMANAS (CULTIIRAS)
> Culturas Islimicas Asiiticas
> Culturas da india
> Culturas da China
> CulturaJaponesa
> Cultura Coreana
, Culturas do Sueste Asiitico
> Introdugdo is Literaturas Asiiticas
> Introdugio )s Artes Asiiticas
> Introdugao )s Religioes da Asia
> Introdugio is Filosofias da Asia
> Portugal e a Asia: relag6es interculturais

Alteragdes curriculares em fase de aprooagdo na A3ES.

CBTTACTBS
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
16oo-z14 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 2L 792 oo oo
Fax: +35r 2t796 oo 63
Estudos Asiiticos, FLUL - Departamento de Hist6ria
www.fl .ul.pt/ensino/licenciaturasro-ciclo/
estudos-asiaticos/289-informacoes-gerais
E-mail: asiaticos@fl .ul.pt
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