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A FACUL0AIIE 0E LETRAS, Unidade Orginica da Universidade
de Lisboa, herdeira do Curso Superior de Letras, 6 uma
instituigdo do ensino superior que se dedica ao cultivo
do saber na tradiglo das humanidades.

Fundada em r9u a Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa deu continuidade ao projecto do Curso Superior
de Letras de Lisboa fundado em 1859 por D. Pedro V.
Ao longo da sua hist6ria, e atrav6s de v6rias reformas
curriculares, a Faculdade de Letras de Lisboa tem
desenvolvido um vasto trabalho cientifico e pedag6gico,
centrado nas grandes ireas do saber da Filosofia,
Hist6ria, Linguas e Literaturas Cl6ssicas (antiga Filologia
Cl6ssica), Linguas e Literaturas Modernas (outrora
Filologias Rominica e Germinica).
Mais recentemente noyas licenciaturas foram criadas:
Artes e Humanidades, Cidncias da Cultura - Especializa-
gdo em Comunicagio e Cultura, Estudos Africanos,
Estudos Artisticos - Artes do Especticulo, Estudos
Artisticos - Artes e Culturas Comparadas, Estudos
Asiiticos, Estudos Europeus, Estudos Gerais e Tradugdo.

A Faculdade de Letras tem actualmente 237 professores
doutorados dos quais z3 stro catedrilticos. Conta actualmen-
te com3854 alunos distribuidos pelos 3 ciclos de ensino.
Recebe anualmente cerca de 7oo alunos estrangeiros ao
abrigo de programas de mobilidade e de Cursos intensivos
de Lingua Portuguesa e envia cerca de rzo alunos para
estudar/estagiar um semestre ou um ano lectivo numa
das nossas Universidades/Empresas parceiras, na Europa,
Am6rica e Asia.
A actual dinimica de actuagio da Instituiqlo procura
responder is solicitag6es do presente, criando novos
cursos e investindo em cursos de P6s-Graduagdo, Mestra-
do e Doutoramento, bem como na ligagio ir comunidade.

Com o Processo de Bolonha, foi implementado o sistema
de 3 ciclos de estudo: re ciclo (licenciatura),ze ciclo
(mestrado) e 3q ciclo (doutoramento). A FLUL apostou
na reestruturagio e criagtro de cursos que assegurem
a empregabilidade, recebam certificaqdo de qualidade
e promovam a competitividade da oferta da FLUL no
Espago Europeu do Ensino Superior (EEES) e no mundo.

Os cursos de re ciclo tdm a duraglo normal de 6 semestres,
cujo nrimero de cr6ditos, segundo o sistema europeu
de transferdncia e acumulaEio de cr6ditos, necessirio
i obtenElo do grau 6 de t8o ECTS.
A FLUL pretende desenvolver um paradigma de formaEio
superior centrada na aprendizagem e no estudo que
promova, desde o primeiro ciclo, perfis e competCncias
ligados ir investigagio e garanta desempenhos qualificados,
capacidade de adaptaglo a novas situag6es e possibilidades
de formagio ao longo da vida.

{lFEBTAS IlT ENSIN|I - I9 CICT(l / CURS|IS IlE TICEIICIATURA
> Arqueologia > Estudos Europeus
> Artes e Humanidades > Estudos Gerais
> Ci€ncias da Culrura (Licenciatura
* Especializagdo em da Universidade de Lisboa)
ComunicagSo e Cultura > Estudos Portugueses
> Cidncias da Linguagem e Lus6fonos
> Estudos Africanos > Filosofia
> Estudos Artisticos: > Hist6ria
- Artes do Especticulo > Hist6ria da Arte
- Artes e Culturas > Linguas, Literaturas
Comparadas e Culturas

> Estudos Asi6ticos > Traduedo
> Estudos Clissicos

PtlnQuE EsTunAR ilA FASUTDA0E DE |-ETRAS?
A FLUL 6 uma Escola de Artes e Humanidades
da Universidade de Lisboa.
Os nossos Cursos - integrados no Espago Europeu do Ensino
Superior - sdo leccionados por Docentes altamente qualifica-
dos que vos guiario pelos caminhos do saber e do conheci-
mento e por novos modos de aprender e de saber fazer.
Desenvolvemos, com 6xito, um sistema de estigios curricu-
lares e extracurriculares que alargardo a vossa experidncia
e vos dardo novas vantagens de empregabilidade.
A FLUL est6 organizada em 4 grandes ireas do saber:
Cidncias da Linguagem, Filosofia, Hist6ria e Literaturas,
Artes e Culturas, oferecendo cursos de licenciatura, de
especializagdo, de mestrado e doutoramento, programas
integrados de p6s-graduagdo e cursos livres de linguas.
Os nossos Servigos de Apoio esteo vocacionados para
vos receber e acompanhar. Est6o i vossa disposigio:

srRvr00s AcA0fMrc0s
- Atendimento directo ao priblico que pretende
esclarecimentos sobre a FLUL e os seus cursos;
- Realizaglo de todos os procedimentos decorrentes
da matricula, inscriElo, transfer6ncias, mudangas
de curso, registo de pedidos de exame, registos
de notas, certificados de disciplinas rcalizadas
e certificageo final de curso;
- Tratamento global da informagio, produzindo regular-
mente indicadores estatisticos e de desenvolvimento.
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- Acolhimento, informagio e acompanhamento

de novos alunos;

- Apoio ao estudante com defici6ncia ou outras necessi-

dades educativas especiais;

- Apoio psico-pedag6gico;

- Coordenaqdo das ac96es de Voluntariado na FLUL.
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- Orientagio e aconselhamento de carreira;
- PromoEio da empregabilidade de finalistas
e licenciados:
- Gestdo do Programa Leonardo da Vinci
(est6gios profissionais) ;
- Gestio do Programa de Est6gios Curriculares;
- Apoio ircalizagio de Estigios Extra-Curriculares.
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- Coordenaglo dos diferentes programas de intercimbio
internacional: Programa de Aprendizagem ao Longo
da Vida - Erasmus, Leonardo da Vinci (em colaboragao
com o SOIP), Programa de Bolsas Luso-Brasileiras
Santander Universidades e outros Programas de Mobili-
dade ao abrigo de Protocolos celebrados pela FL/UL;
- Coordenaglo do Programa Almeida Garrett;
- Promoq5o interna e externa da imagem da FLUL;
- Apoio aos 6rg6os da Faculdade na elaboragio
de protocolos e conv6nios de intercAmbio acad6mico
entre a FLUL e as instituiq6es de ensino nacionais
e internacionais;
- Apoio i, organizaElao de eventos.
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BIBTIITTECA
A Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa tem uma hist6ria de mais de um s6culo,
com origem na Biblioteca do Curso Superior de Letras,
fundado por D. Pedro V, em 1859. Possui obras muito
raras dos s6culos XVI, XVII, XVI[, XIX e )O(, de virias
ireas culturais. E a maior biblioteca da Universidade
de Lisboa. Possui rr5 mil registos, para al6m de z3 mil
da biblioteca do Centro de Estudos Geogrificos.

MAPBTECA
A Mapoteca do Centro de Estudos GeogrSficos (CEG)
da FLUL est6 equipada com tecnologia de digitalizagao e
armazenamento de informaglo cartogrlfica, reunindo um
valioso esp6lio com cerca de 5o ooo documentos, entre os
quais mapas topogrSficos, hidrogrificos e temiticos, para
al6m de mapas de parede, atlas e boletins meteorol6gicos.

ASS0CTA$[0 0E ESTUSAilTES
A Associagdo de Estudantes 6 a estrutura representativa
dos estudantes dentro da escola, nas relag6es interuni-
versit6rias e em todas as situag6es que envolvem
o relacionamento com o meio social e politico onde
se insere. A Associagio de Estudantes promove as suas
pr6prias actividades e iniciativas e, ainda, os servigos
indispensiveis aos estudantes.

TUIIAS, TEATR|} E C|}B|l
Inoportuna - Tuna Masculina da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa; T-Unica - Tuna Feminina
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa:
Grupo de Teatro da FLUL;
Coro da Universidade de Lisboa; Coro de Cdmara
da Universidade de Lisboa

A Ur{rvERSmAm 0E USBBA DrSpol{rBrUZA A0S SEUS AIUN0S
ttS SEGUIIITES APllI(lS:
> Bolsas de estudo e de mobilidade
> Aloiamento em Residdncias Universit6rias
> Serv. de alimentagio em Refeit6rios, Snacks/bares e Bares
> Centro de Saride Escolar
> Apoio i infincia
> Gabinete de Desporto
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