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Perfil da Universidade:
Localizada na cidade de Lisboa, Portugal, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa (FCSH-UNL) foi fundada em 2 de janeiro de 1978 e oferece, atualmente, cursos nas seguintes áreas:
Antropologia, Ciências da Comunicação, Ciência Política e Relações Internacionais, Geografia e Planejamento
Regional, Filosofia, História e Arqueologia, História da Arte, Línguas, Literaturas e Culturas Portuguesa e
Estrangeiras, Linguística, Musicologia e Sociologia. A faculdade é referência na formação de pesquisadores em
Portugal, oferecendo cursos de graduação, mestrado e doutorado.

Disciplinas Cursadas:
História Comparada dos Impérios Coloniais: O curso foi ministrado pelo Prof. Dr. Diogo Ramada Curto e teve
como objetivo oferecer um largo panorama acerca dos impérios coloniais europeus do século XV ao XIX. As
atividades do curso foram desenvolvidas a partir da leitura de livros e da interpretação de documentos
(consultados em arquivos de Lisboa). O grande saldo desta disciplina foi a apresentação da perspectiva comparada
como um pertinente instrumento de análise histórica, bem como a experiência de pesquisar em arquivos.

História do Portugal Moderno, séculos XV ao XVII: Oferecido pela Profª Drª. Susana Münch Miranda, este curso
teve como objetivo a apresentação das estruturas sociais que conformavam a sociedade portuguesa entre os
séculos XV e XVII. Nele, a sociedade portuguesa foi examinada a partir de sua demografia, economia, organização
dos poderes e conjunturas políticas. O maior legado deste curso foi o conhecimento adquirido sobre as estruturas
sociais do Portugal moderno e suas consequentes influências sobre a expansão ultramarina portuguesa.
História de Lisboa: O curso, oferecido pelo Prof. Dr. Nuno Senos, apresentou um sucinto panorama da história da
cidade de Lisboa. Através de aulas expositivas e de visitas monitoradas, foi possível observar uma parte
substancial da rica sobreposição histórica que conforma a maior e mais cosmopolita cidade de Portugal dos nossos
tempos.

Pesquisa:
A estadia na cidade de Lisboa possibilitou a visita a instituições consideradas como modelo na guarda de ricos
acervos bibliográficos e documentais. Foram consultados os acervos da Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino e Arquivo da Casa da Moeda-Imprensa Nacional. Tais
visitas foram de fundamental importância para o desenvolvimento da pesquisa (na época, de iniciação científica,
hoje, de mestrado) sobre as obras técnico-científicas do frei Mariano da Conceição Veloso (1742-1811).
Aluno: Dannylo de Azevedo
Curso de Origem: Bacharelado e Licenciatura em História
Contato: dannyloaz@gmail.com

Outubro de 2014

Ao fundo, detalhe do Planisfério de Cantino, 1502.
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Planisf%C3%A9rio_de_Canti
no#mediaviewer/File:Cantino_planisphere_(1502).jpg

