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Curso de História na UAL

Intercâmbio e Pesquisa Realizada

Realizei meu intercâmbio no período
entre setembro de 2012 e fevereiro de 2013
na Universidade Autónoma de Lisboa – UAL.
Esta Universidade foi a primeira Universidade
privada de Portugal, fundada em 1985. Os
professores são provenientes dos mais
variados quadros do conhecimento em
Portugal, muitos lecionam em outras
universidades portuguesas também.
Atualmente ela oferece os seguintes
cursos:

O curso de História da UAL existe
desde a sua fundação. Devido a Bolonha, o
curso de história tem a duração de seis
semestres (três anos), e sua grade
curricular conta com as seguintes
disciplinas:

O foco dos meus estudos realizados
durante o intercâmbio foi o Império Português e
a cultura da época moderna para melhor
compreender o imaginário geográfico da
colonização portuguesa na América, ou a falta
do elemento fantástico na colonização.
O estudo da colonização do Brasil sob uma
ótica portuguesa inserindo-se nas políticas da
construção e manutenção do Império Marítimo
português forneceu uma visão diferenciada da
colonização do Brasil, permitindo a comparação
com outras áreas de dominação portuguesa.
Através dessa comparação foi possível
compreender os diversos fatores econômicos e
políticos que levaram à colonização e que
definiram seus rumos, por vezes tão diferentes
nas diversas regiões de dominação de um
mesmo país.
Para além disso, o estudo da cultura
moderna foi de extrema importância para a
compreensão do argumento de Sérgio Buarque
de Holanda a respeito do pragmatismo
português ser um motivo para a falta de
elementos fantásticos na colonização da
América quando comparada com a colonização
espanhola. Pude desenvolver estudos a
respeito da cultura humanista portuguesa,
principalmente no que diz respeito à cultura
científica
na
astronomia
e
cartografia,
especificidades da cultura cientifica intimamente
ligadas com as navegações e as novas
concepções do mundo e do universo do homem
moderno. Através desses estudos pude
compreender mais sobre o imaginário
geográfico da colonização e sua relação com o
desenvolvimento das ciências e a resistência da
mentalidade da época.

Graduação/ Licenciaturas (1º Ciclo)
- Administração de Unidades de Saúde
- Administração e Gestão Desportiva
- Arquitetura (Estudos de Arquitetura)
- Ciências da Comunicação
- Direito
- Economia
- Engenharia Informática
- Gestão
- Gestão e Administração Pública
- História
- Informática de Gestão
- Psicologia
- Relações Internacionais
Mestrados (2º Ciclo)
- Comunicação – Estudos aplicados em Jornalismo
- Direito
- Economia das Organizações e Competitividade
- Estudos da Paz e da Guerra nas novas Relações
Internacionais
- Gestão de Empresas
- História, Arqueologia e Patrimônio
- Psicologia Clínica e Aconselhamento
- Relações Internacionais
Doutorados (3º Ciclo)
- Direito
- História

Tratado de Bolonha
Como
muitas
universidades
europeias, a UAL se adequa as
determinações de Bolonha. Seus cursos
estão formulados a partir das propostas de
Bolonha, o que facilita a mobilidade
estudantil entre universidades, e confere
aos diplomas da UAL o reconhecimento
dentro da comunidade europeia.

1º Semestre
- Teoria, Tipologia e Crítica das Fontes em
História
- Sociedade, Culturas e Civilizações PréClássicas
- Civilizações Clássicas I
- Arqueologia Pré-Histórica
- Metodologia do Trabalho Científico
2º Semestre
- História Medieval Geral
- Cultura Medieval
- História Medieval de Portugal
- Civilizações Clássicas II
- Inglês Aplicado à Investigação
3º Semestre
- História Moderna Geral
- Cultura Moderna
- História Moderna de Portugal
- História Geral da Arte I
- Paleografia e Diplomática
4º Semestre
- História Geral Contemporânea
- Cultura Contemporânea
- História Contemporânea de Portugal
- História Geral da Arte II
- História da Expansão Portuguesa I
5º Semestre
- Cultura Portuguesa
- História da Arte em Portugal I
- História da Expansão Portuguesa II
- Técnicas e Métodos de Investigação
Arqueológica I
- Geografia Humana
6º Semestre
- História da Arte em Portugal II
- Técnicas e Métodos de Investigação
Arqueológica II
- História dos Países de Língua Portuguesa
- Formação Vocacional e Mercado de Trabalho
- Seminário

Disciplinas Cursadas
Durante meu intercâmbio realizei as
seguintes disciplinas: História Moderna de
Portugal com o professor João Silva de Sousa,
que
também
lecionava
disciplinas
na
Universidade Nova de Lisboa (UNL) e Cultura
Moderna com o professor A. A. Marques de
Almeida,
que
também
lecionava
na
Universidade de Lisboa (UL). Os métodos de
avaliação se basearam na participação em sala
de aula, entrega de trabalhos escritos e
realização de provas.

Impressões Pessoais
Quanto a experiência pessoal, acredito que o período que passei em Portugal durante o intercâmbio colaborou para o amadurecimento da minha pessoa, e da minha
visão de mundo. Sinto também uma grande evolução como aluna e como historiadora que pretendo ser. Conhecer Portugal foi como conhecer um pouco da História do
Brasil a partir de quem inventou o Brasil.
Para além dos aspectos acadêmicos e culturais pude comparar a Universidade Autônoma de Lisboa com a Universidade de São Paulo e constatei que a universidade
escolhida para o intercâmbio é bastante focada para a formação de profissionais para o mercado de trabalho, enquanto o curso de História da USP prioriza uma formação
mais voltada para a pesquisa acadêmica. Outro aspecto bastante marcante para a minha experiência na universidade estrangeira foi devido ao ano de 2012, no qual
realizei o intercâmbio, ter sido um ano de crise para os portugueses, e suponho ser essa a razão para o curso de História na UAL não contar com muitos alunos, no
entanto isso me ajudou a perceber o tamanho da minha universidade.

