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nas suas mfltiplas relagdes contextuais. E uma licenciatura ECTS (6 cadeiras) em regime de opgdo livre (qualquer

0 QUE f A LTCENCTATURA tM ESTUD0S P0RTUGUTSES E LUS0F0NoS?
O curso de licenciarura em Estudos Portugueses e Lus6fo-
nos visa proporcionar formaqio geral em Humanidades
atrav6s do estudo centrado na lingua, nas culturas e nas
literaturas portuguesas, brasileiras e africanas de lingua
portuguesa mas aberto tamb6m i Filosofia, Hist6ria
e Geografia de Portugal e dos paises de lingua portuguesa

inter-departamental em que colaboram predominante-
mente docentes dos Departamentos de Literaturas
RomAnicas, Linguistica Geral e Romdnica e Lingua
e Cultura Porfuguesa.

(IBJICTIVOS E COMPETTNCNS

dominio avangado da lingua portuguesa (escrita e oral)
e compreensio aprofundada das complexas relag6es
hist6ricas em que se formaram e se relacionam as culturas
lus6fonas. Forma competencia critica e de anilise e

cientifica.

cttr{Dr00Es DE AcEss0
UMA DAS SEGUINTES PROVAS:
Portugu6s; Hist6ria da Cultura e das Artes;
Literatura Portuguesa
cLASSTFTCAQAO nriNrUa:
N6o inferior a 95.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:65
PRE-REQUISIToS: Ndo tem.
DURAqAo Do CURSo: 6 semestres (r8o ECTS)

ESTRUTURA CURRIGULAB
RAMOS:
Portuguds (major em Literaturas e Culturas, e major em
Linguistica Comparada do Portugu6s)
Portuguds Lingua Estrangeira/Lingua Segunda.
Todos os Ramos e majors dependem de um Tronco
Comum e oferecem a possibilidade de obtenglo de 36

cadeira do elenco total oferecido pela FLUL que n6o
imponha requisitos especificos)

TRONCO COMUM
oBRrGAT6RrAS (rS ECTS)
> IntroduEdo ao Estudo da Cultura

z CADEIRAS OBRIGATORIAS (rz ECTS)
> Introduglo i Critica Textual
> Marcos da Literatura Brasileira
> Literaturas Africanas de Lingua Portuguesa

> Cultura Clissica
> Comunicagdo Intercultural
> Recursos para An6lise Linguistica
> Aquisiglo e Desenvolvimento de Lingua Materna
e Nlo Materna
> Variaqdo e Multilinguismo

RAMO DE PORTUGUES * UA;OR
EM LITERATURAS E CULTURAS
> 13 cadeiras (78 ECTS) condicionadas num elenco
de cadeiras de Literaturas e Culturas Portuguesas,
Brasileiras e Africanas e de Estudos Literirios:
> 6 cadeiras (36 ECTS) de escolha liwe no mesmo elenco.

RAMO DE PORTUGUES _ MAJOR EM LINGUISTICA
COMPARADA DO PORTUCUES
> r9 cadeiras (tt4 ECTS), obrigat6rias, de Linguistica.

RAMO DE PORTUCUTS I-INCUA
ESTRANGEIRA / LINGUA SEGUNDA
> rz cadeiras (9o ECTS) obrigat6rias, desta irea;
> 7 cadeiras (6o ECTS), condicionadas, de um elenco
que abrange a Literatura, a Culrura, a Linguistica,
a Filosofia, a Hist6ria e a Geografia.

PERFIS PR(lFISSItlNAIS
A preparagio de rq ciclo obtida neste curso permitir6
a passagem a uma especializagilo posterior. O aluno
poder6 entio orientar-se para a investigaglo ou para
a obtenglo de compet€ncias profissionais superiores,
nomeadamente em cursos de ze e 3e ciclos.
Uma das especializag6es possiveis 6 a obtida com
o Mestrado em Ensino da Universidade de Lisboa,
nas variantes que compreendem o Portugues, que
confere qualificaElo para o exercicio dessa actividade.
Se pretende o acesso a este mestrado, o aluno fari na
licenciatura um percurso especifico, para o qual deve
procurar aconselhamento iunto do Director de Curso.

OUTRAS SA1DAS PRllFISSIltl{AIS:
> Investigagdo
> Edigio de textos
> Ensino e divulgagdo da lingua e cuhura portuguesas
em instituig6es estrangeiras
, Trabalho especializado em Editoras, Bibliotecas
e Arquivos
> ProgramagSo cultural, por exemplo em imbito
autirquico e de representagdo diplom6tica
> Comunicaglo social (ridio e televisSo)
> Jornalismo cultural e critico
> Turismo cultural

O curso fornece competCncias abrangentes para a actuagdo > Introduglo ao Estudo da Literatura

profissional em todas as 6reas sociais e culturais que exijam > Introdugio ao Estudo da Linguagem Humana

oferece, al6m disso, preparaglo de base para a investigaglo > Origens e Expanslo da Lingua Portuguesa



rNF0RMA00Es GtRAts s0BRE Esriietos rxrRn-cuRRlcutAREs
Para facilitar o encontro com o mundo do trabalho

e com as dificuldades que se deparam aos que pela

primeira vez o vio enfrentar, os licenciados em Estudos

Portugueses e Lus6fonos poderdo candidatar-se

a um estigio que decorreri imediatamente a seguir

i conclusio do curso. O est6gio permitir-lhes-i:
> Completar aspectos da sua formagio;
> Testar a aplicagdo de conhecimentos e competdncias

adquiridos;
> Experimentar priticas que lhes dardo novas habilita-

g6es e lhes permitirio ganhar confianEa Perante
oportunidades fufuras;
> Estabelecer um primeiro contacto com o mundo

do trabalho;
> Obter possiveis oportunidades de acesso ao mercado

de trabalho.
Os estigios serlo feitos com entidades ptiblicas ou

privadas, cuja actividade se relacione directamente

com as 6reas curriculares do curso e com as habilitaq6es

que nele foram adquiridas.
Exemplos de entidades com as quais se estabelecerdo

acordos para est6gios: bibliotecas, editoras, instituigdes

com actividades de apoio ao ensino ou i divulgagdo da

lingua e da cultura portuguesas, instituiE6es dedicadas

i promoEso de intercAmbios culturais, empresas de

media em que a lingua porfuguesa tenha lugar central.

Informagio detalhada sobre os Estigios seri disponibi-

lizada em tempo ritil.

iltF0RMA00ts s0BRl 0FERTA 2s Clctll
> Mestrado em Cidncias da Documentag6o e InformaEao

> Mestrado em Critica Textual
> Mestrado em Ensino de Pornrguds e de Linguas Cl6ssicas

> Mestrado em Ensino de Portuguds e de uma Lingua

Estrangeira (Espanhol, Franc6s ou Alemlo)
> Mestrado em Estudos Comparatistas
> Mestrado em Estudos Rominicos
> Mestrado em Estudos de Teatro
> Mestrado em Lingua e Cultura Portuguesa

(Lingua Estrangeira/ Lingua Segunda)
> Mestrado em Teoria da Literatura
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CllI{TAGT|lS
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
16oo-z14 Lisboa
Portugal

Telefone: +)5L zr 792 oo oo
Fa* +35r 21796 oo 63
E-mail info@fl.ul.pt

IlIRECT|IR DE CURSll
Cristina Sobral - csobral@fl.ul.pt
Departamento de Literaturas Rominicas

Departamento de Literaturas Rominicas:
www.fl.ul.pt/dlr
Departamento de Linguistica Geral e Rominica:
www.fl.ul.pt/dlgr
Departamento de Lingua e Cultura Portuguesa:
ww3.fl.ul.pt/dlcp


