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Perfil da universidade

Fundada em 1973, a Universidade Nova de Lisboa (UNL) 

conta com mais de 19.000 alunos inscritos, 1.491 docentes e 

804 funcionários dispersos por cinco faculdades, três institutos 

e uma escola.

Disciplinas cursadas

 Estratificação Social e Mobilidade Social

Prof. César Morais

Objetivo geral:Conhecimento e compreensão das 

principais perspectivas conceituais sobre a estrutura das 

desigualdades sociais.

 História dos Movimentos Sociais 

Prof. José Neves

Objetivo geral: Conhecer a história dos principais 

movimentos sociais através dos eixos:

Revoltas, Protesto e Movimento no Início da Época 

Contemporânea;

O Movimento Operário e o Século XX;

Os Novos Movimentos Sociais e os Anos de 1968;

Nacionalismos, Anticolonialismo e Globalização.

 Antropologia e Colonialismo 

Prof. Rui M. Pereira

Objetivo geral: Compreensão da influência histórica do 

colonialismo no desenvolvimento da antropologia portuguesa.

 Sociologia do Desenvolvimento e Sustentabilidade

Prof.ª Iva Miranda Pires 

Objetivo geral: Compreensão dos problemas ambientais 

no contexto da sociologia.

Formas de avaliação:

 Avaliação contínua da participação nas aulas práticas;

 Trabalho escrito; 

 Teste escrito presencial.

Pesquisas realizadas:

As pesquisas realizadas no intercâmbio foram no âmbito das 

disciplinas cursadas. Dentre elas, pode-se destacar:

 Origens e aspectos do Lusotropicalismo com ênfase nos 

livros de Gilberto Freire;

 O movimento zapatista, considerações sobre a sua 

(trans)formação.

Aluna: Maíra C. Etzel

Contato: maira.etzel@usp.br
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projetado para se assemelhar a um livro aberto. Foto:

Mario Francisco Simões Jr.

Experiência na universidade

Durante o semestre foi possível perceber uma forte interação 

entre professor e aluno, fato pode ser explicado pelo número 

reduzido de alunos por sala de aula. Outro ponto que chamou 

atenção foi a quantidade reduzida de livros disponíveis na 

biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

UNL, principalmente quando comparada com a da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanadas da USP.


