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Licenciatura em História na UNL 

 
O curso de licenciatura (graduação) em História 

da Nova pertence, juntamente  com a licenciatura 

em Arqueologia, ao Departamento de História da 

FCSH. 

Intercâmbio e Pesquisa Realizada 
 

 Ao início do intercâmbio eu já havia concluído 

minha pesquisa de iniciação científica na qual, sob 

orientação do professor José Antonio Vasconcelos, 

estudei a representação do Holocausto na graphic 

novel Maus, de Art Spiegelman. 

 O tema e a experiência de pesquisa no 

intercâmbio foram diferentes.  Sob a orientação formal 

do professor Henrique Carneiro, estudei o que o autor 

David Courtwright classifica como Revolução 

Psicoativa: a expansão do consumo de fármacos, 

substâncias psicoativas e alimentos-droga no mundo 

moderno. 

 No intercâmbio concentrei-me no estudo  da 

formação da indústria farmacêutica no longo século 

XIX e seus impactos no contexto social da época.  

Como resultado da pesquisa pude perceber como 

diferentes fatores – como o desenvolvimento da 

ciência, o colonialismo, a urbanização e a 

industrialização – foram importantes para o 

desenvolvimento de novos fármacos e como estas 

substâncias foram apropriadas de diferentes formas 

na sociedade, influenciando muito o desenvolvimento 

da medicina e  sendo utilizados por pessoas comuns 

tanto para fins terapêuticos quanto para recreação. 

 Como o intercâmbio teve uma duração menor 

que uma iniciação científica, a pesquisa concentrou-se 

mais na leitura de bibliografia sobre o assunto, 

utilizando principalmente a obra de Courtwright, 

Escohotado, Mike Jay, Pita e Dias. Mesmo assim, foi 

possível trabalhar um pouco com análise de 

documentos.  

Declaração de Bolonha 

 

 A UNL se adequa às determinações da 

Declaração de Bolonha, significando que é uma 

instituição universitária que segue os padrões 

europeus e que se assume como universidade 

europeia. Conforme os padrões de Bolonha, o 

ensino universitário se dá em ciclos, sendo o 1˚ 

Ciclo correspondente à graduação (licenciatura), o 

2˚ Ciclo correspondente ao mestrado e o 3˚ Ciclo 

ao doutorado. 

 

Faculdades, Institutos, Escola:  

- Faculdade de Ciências e Tecnologia 

- Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

- NOVA School of Business and Economics 

- Faculdade de Ciências Médicas 

- Faculdade de Direito 

- Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

- Instituto Superior de Estatística e Gestão de 

Informação 

- Instituto de Tecnologia Química e Biológica António 

Xavier 

- Escola Nacional de Saúde Pública 
 

Licenciaturas oferecidas (1˚Ciclo): 
 - Antropologia 

 - Arqueologia 

 - Ciência Política e Relações Internacionais 

 - Ciências da Comunicação 

 Cinema e Televisão | Comunicação, Cultura e Artes | Comunicação 

Estratégica  | Jornalismo 

 - Ciências da Linguagem 

 - Ciências Musicais 

 - Estudos Portugueses 

 - Filosofia 

 - Geografia e Planeamento Regional 

 - História 

 - História da Arte 

 - Línguas, Literaturas e Culturas 

 Estudos Espanhóis e Alemães | Estudos Franceses e Espanhóis | Estudos 

 Portugueses e Alemães | Estudos Portugueses e Espanhóis | Estudos 

 Portugueses e Franceses | Estudos Portugueses e Ingleses | Estudos 

Alemães  | Estudos Espanhóis | Estudos Franceses | Estudos Ingleses e 

Norte- Americanos | Estudos Ingleses e Alemães | Estudos Ingleses e Espanhóis | 

 Estudos Ingleses e Franceses | Estudos Franceses e Alemães 

 - Sociologia (diurno/pós-laboral) 

 - Tradução 

 

Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas (FCSH) 
 

 Criada em 1977, a Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas (FCSH) oferece 14 licenciaturas 

(cursos de graduação), 10 pós-graduações, 43 

mestrados e 23 doutoramentos em áreas 

disciplinares e interdisciplinares. 
 

Universidade Nova de Lisboa 
(UNL) 

 

 A Universidade Nova de Lisboa (UNL), 

fundada em 1973, é a mais recente das três 

universidades estatais de Lisboa e ocupa um lugar 

significativo no ensino e pesquisa universitários de 

Portugal. 

 Atualmente a Nova conta cerca de 19.000 

alunos e um total de 1.491 docentes, 804 

funcionários e 225 investigadores 

 A Nova é composta por 5 faculdades, três 

institutos e uma escola. 
 

Disciplinas Obrigatórias: 

História Contemporânea (Século XX) 

História Contemporânea (Séculos XVIII-XIX) 

História da Expansão Portuguesa 

História da Grécia Antiga 

História de Portugal Contemporâneo (Século XIX) 

História de Portugal Contemporâneo (Século XX) 

História de Portugal Medieval (Séculos IX-XIII) 

História de Portugal Medieval (Séculos XIII-XV) 

História de Portugal Moderno (Séculos XVII-XVIII)  

História de Portugal Moderno (Séculos XV-XVII) 

História de Roma Antiga 

História do Egipto Antigo 

História do Médio Oriente Antigo 

História Medieval (Séculos V-XI) 

História Medieval (Séculos XII-XV) 

História Moderna (Séculos XVII-XVIII)  

História Moderna (Séculos XV-XVI) 

Historiografia 

Informática aplicada à História 

Metodologia da História 

Pré-História 

Teoria da História  
 

Optativas: 

Espaços e Poderes na Idade Média 

História Comparada dos Impérios Coloniais 

História Cultural e das Mentalidades Contemporânea 

História Cultural e das Mentalidades da Antiguidade 

História Cultural e das Mentalidades Medieval 

História Cultural e das Mentalidades Moderna 

História da China 

História da Construção do Brasil 

História da Escravatura 

História da Europa e da Construção Europeia 

História da Guerra Fria 

História da Guerra na Idade Média 

História da Índia 

História da Revolução Francesa 

História de Lisboa 

História do Al-Andalus 

História do Brasil Contemporâneo 

História do Livro Impresso 

História dos Estados Unidos da América 

História dos Fascismos 

História dos Movimentos Sociais 

História dos Portugueses em África 

História dos Portugueses na Ásia 

História e Civilização do Islão 

História Económica e Social do Mundo Contemporâneo 

História Económica e Social do Mundo Moderno 

Introdução ao Egípcio Hieroglífico 

Paleografia e Diplomática 

Profetismos na Antiguidade 

Disciplinas Cursadas 

 

 Cursei duas disciplinas  da licenciatura em 

História: História de Lisboa, ministrada pelo professor 

Nuno Senos e História Contemporânea (Séculos XVIII-

XIX), ministrada pelo professor Daniel Alves.  

 A avaliação de História de Lisboa consistiu em um 

trabalho  escrito e uma prova. Já a avaliação de 

História Contemporânea consistiu na escolha entre 

confecção de relatórios sobre palestras assistidas ou 

apresentação de um seminário, um trabalho escrito e 

uma prova final. 

 As disciplinas foram importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa pois os conteúdos 

ministrados permitiram compreender melhor a 

sociedade da época. Além disso, na disciplina de 

História Contemporânea (Séc. XVIII e XIX) foi possível 

desenvolver o tema da pesquisa como  trabalho final. 

 

Experiência 

 

 A experiência do intercâmbio se mostrou muito 

frutífera. Para além da riqueza da experiência a nível 

pessoal, conhecer Portugal e outros sítios da Europa 

foi muito importante para a formação acadêmica do 

aluno, permitindo uma melhor compreensão da 

história portuguesa e européia e suas possíveis 

relações com a história do Brasil. Além disso, estudar 

em uma faculdade de história em Portugal foi muito 

interessante pois foi possível perceber que embora 

Portugal e Brasil partilhem de uma história comum, o 

modo como esta história é entendida pode mudar 

conforme a perspectiva. 

Viagens de Campo 
 

 A disciplina História de Lisboa contemplava diversas 

excursões históricas pela cidade. Além disso, me foi 

permitido participar de excursões das disciplinas 

Arqueologia Industrial, ministrada pelo professor Jorge 

Custódio, à cidade histórica de Covilhã e de Arqueologia 

Medieval Muçulmana, ministrada pela professora Rosa 

Varela Gomes, a sítios islâmicos na península. 

Site e Contatos 

www.unl.pt 

www.fcsh.unl.pt 

 

FCSH: Morada: Avenida de Berna, 26-C / 1069-061 Lisboa 

Telefone: +351 21 790 83 00 Fax: +351 21 790 83 08 

geral@fcsh.unl.pt 
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