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1. Apresentação e Enquadramento do Curso  

 

Esta Pós-Graduação (PG) em "Estudos Ibero-Americanos” resulta de uma parceria 
entre a Universidade Autónoma de Lisboa / UAL, a Secretaria Geral Ibero-
Americana / SEGIB, e o Banco Santander Totta, com o objectivo de proporcionar 
uma formação avançada e especializada sobre um espaço regional que ‒ para além 
do bilateral e das relações que se processam no quadro das relações entre a União 
Europeia e a América Latina ‒ , tornou-se a partir de 19911, âmbito específico da 
política externa portuguesa. 

 

A coordenação desta PG cabe à Professora Doutora Nancy Elena Ferreira Gomes 
(professora da UAL). À coordenadora juntam-se alguns dos maiores especialistas 
em Portugal em assuntos ibero-americanos, bem como vários prestigiados 
professores portugueses e estrangeiros convidados que leccionarão sessões 
temáticas e participarão nas conferências internacionais associadas a este Curso. 

 

A PG em "Estudos Ibero-Americanos" vem colmatar uma lacuna na oferta formativa 
que actualmente existe em Portugal e é inovadora pela interdisciplinaridade e 
amplitude de conteúdos, versando matérias de História, Sociologia, Ciência Política, 
Relações Internacionais, Direito Internacional, Economia, e Literatura, sempre na 
óptica das dinâmicas no espaço ibero-americano e das interacções entre os vários 
países ibero-americanos e outros países e áreas do globo, incluindo a União 
Europeia e Portugal.  

 

A PG terá início em Abril de 2016 e culminará em Janeiro de 2017, dividindo-se em 
dois semestres e 15 semanas lectivas por semestre. Inclui também várias 
conferências internacionais temáticas. 

 

A conclusão com aproveitamento do curso confere um diploma de Pós-Graduação 
em Estudos Ibero-Americanos seguindo duas modalidades:  

 

 

                                                           
1
 I Cimeira Ibero-Americana 



   

 
Rua de Santa Marta, nº 47 
1º Andar, Sala 102 
1050-293 Lisboa 
Portugal 
Academy@autonoma.pt 
Tel.: 213 177 607 

 

  
 
 

Pág. 3 de 17 

 

Modalidade 1 ‒ Classificação superior a dez valores em todos os módulos de cada 
uma das iniciativas, numa escala de zero a vinte valores (60 créditos). 

Modalidade 2 ‒ Avaliação positiva em todos os módulos curriculares (60 créditos), 
Trabalho final e exposição pública perante um tribunal do programa (10 créditos).  

A proposta do curso de pós graduação inclui Estágio profissional para os 
cinco melhores alunos do curso, com a duração de três meses na SEGIB, em 
Madrid, que optarem pela Modalidade 2.  

Os cinco melhores alunos receberão bolsas individuais de estágio suportados 
com fundos disponibilizados pelo Banco Santander Totta.  

 

Não existe uma ligação directa entre a conclusão do curso e a possível contratação 
dos alunos pós-graduados pela instituição onde realizam o estágio. No entanto, a 
direcção do curso espera que venha a demonstrar-se que o conhecimento e a 
experiencia prática no quadro desta instituição ‒ envolvendo vinte e dois estados ‒ 
torne os seus respectivos currículos muito mais competitivos nos mercados laboral 
nacional e internacional para os quais o curso está vocacionado. 

 

Os alunos que entendam prosseguir os seus estudos a nível de 2º ciclo, poderão 
solicitar a equivalência a unidades curriculares da componente lectiva dos 
Mestrados na UAL na área das Relações Internacionais, nos termos do 
Regulamento de Creditação de Competências Técnicas e Profissionais em vigor na 
UAL. 

Existe também a possibilidade de inscrição e frequência apenas de alguns 
módulos/UCs. 

 

 

2. Destinatários  
 

Os destinatários são todos os interessados em estudar e aprofundar conhecimentos 
sobre as dinâmicas em curso na Ibero-América, estudantes dos vários ciclos do 
Ensino Superior, diplomatas ou jornalistas; aqueles que desempenham funções de 
direcção ou assessoria técnica nas estruturas do Estado e nas empresas, 
investigadores e elementos de organizações governamentais e não-governamentais. 
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As unidades curriculares são administradas na língua portuguesa, sendo 

pontualmente necessárias competências e conhecimentos dos idiomas Castelhano e 

Inglês para pesquisa, nomeadamente, bibliográfica. 

 

 

3. Competências adquiridas 

 

Esta PG pretende dotar os alunos do perfil de competências necessário para uma 
trajectória profissional, académica ou investigadora de sucesso nos âmbitos 
relacionados directamente com a realidade ibero-americana. 

 

Prioriza o desenvolvimento de habilidades específicas para a formação de 
profissionais que pretendam incorporar-se a entidades públicas com clara vocação 
internacional (MNE, Ministério da Cultura, Instituto Diplomático, AICEP, etc.), 
instituições ibero-americanas de que Portugal é membro (SEGIB, OEI, OISS, OIJ, 
EUROLAT, outras), embaixadas, instituições privadas (câmaras de comércio, 
associações comerciais, outras), bem como quadros técnicos para os 
departamentos internacionais de empresas com presença na Ibero-América. A PG 
prioriza igualmente a área do ensino universitário para aqueles que pretendem 
desenvolver conhecimentos e habilidades de aprendizagem em torno da realidade 
contemporânea da Ibero-América desde uma perspectiva multidisciplinar. 

 

 
4. Número Máximo de Participantes 

 

Trinta (30) 

 

 

5. Duração 

 

Número total de horas de toda a iniciativa: 240 horas lectivas  

Início do Curso: 18 de Abril 2016 / Fim do Curso: 31 de Janeiro 2017 
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6. Objetivos Gerais e Específicos  

 

6.1.  Objectivos Gerais 

Aprofundar conhecimentos sobre a realidade ibero-americana dos pontos de vista 
histórico, político, jurídico, socioeconómico e cultural, dotando os alunos dos 
instrumentos de análise e metodológicos necessários para a compreensão das 
várias temáticas que contempla o programa de estudos. 

Embora com enfoque na área das Relações Internacionais, o Curso apela à 
interdisciplinaridade e relaciona História, Ciência Política, Economia, Direito e 
Literatura, visando também o ensino-aprendizagem de conteúdos mais específicos 
relacionados com os temas da Cooperação Internacional, o Desenvolvimento e as 
Migrações.  

 

6.2. Objectivos Específicos 

- Estudo e análise do processo histórico da Ibero-América e dos principais 
aspectos políticos e socioeconómicos que distinguem a região como um todo e das 
suas distintas partes; 

-   Estudo e análise das Relações Internacionais dos países ibero-americanos 
(sobre o processo de integração regional e sub-regional, os conflitos internos e 
externos, as relações entre os distintos blocos, com a Europa, Ásia, EUA);  

- Estudo e análise do acervo jurídico ibero-americano;  

- Estudo das obras literárias que constituem um marco cultural e são 
paradigmas clássicos da Literatura Ibero-Americana, salientando os sinais de 
identidade comuns às mesmas e a sua influência nas políticas culturais europeias, 
nomeadamente sobre a política cultural portuguesa; 

- Mostra da diversidade cultural do mundo ibero-americano o qual, apesar da 
sua evidente complexidade e pluralidade, continua a ser apresentado geralmente 
como um todo unitário e uniforme; 

-  Análise e reflexão sobre o papel de Portugal como membro da Comunidade 
Ibero-Americana de Nações. 
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7. Plano Curricular 
 

Os estudos de pós-graduação realizar-se-ão sob a supervisão e responsabilidade 
académica do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma 
de Lisboa, e compreenderão a realização de 60 créditos (240 horas) distribuídos 
num programa composto de dois períodos semestrais (15 semanas cada).  

 

Plano Curricular  

Disciplinas (1º semestre) Carga 
Horária 

Docentes 

História da Ibero-América  30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof. Doutora Roberta Stumpf 

Cooperação e Desenvolvimento 
na Ibero-América 

30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof.ª Doutora Raquel Patrício 

Direito Internacional na Ibero-
América 

30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof.ª Doutora Patrícia Teles 

Relações Internacionais dos 
países ibero-americanos  

30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof.ª Doutora Nancy Gomes  

Total de horas – 120 
 
Disciplinas (2º semestre) 
 

Carga 
Horária 

Docentes 
 

Sistemas e regimes Políticos na 
Ibero-América 

30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof. Doutor Andrés Malamud 

Cultura e Literatura na Ibero-
América  

30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof.ª Doutora Ana Toscano 

As Economias da Ibero-América 
num contexto de Globalização 

30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof. Doutor Mario Gómez 

Migrações nas fronteiras da 
Ibero-América  

30 h / 
7,5 ECTS 

Coordenador 
Prof.ª Doutora Beatriz Padilla 

Total de horas – 120 
 
Total horas do curso: 240 horas 

Além da componente lectiva, o curso prevê também várias conferências 
internacionais temáticas. A equipa docente inclui outros prestigiados especialistas 
portugueses e estrangeiros convidados que leccionarão sessões temáticas e 
participarão nas conferências associadas.  
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7.1. Breve descrição do Conteúdo Programático das UCs 

 

História da Ibero-América, Coord. Roberta Stumpf 

As Américas em perspectivas comparada, integrada, conectada. A ocupação dos 
territórios americanos: a conquista incompleta. Ordenamento administrativo e 
diversidade de poderes. Do “projecto” concebido nos reinos à negociação nos 
territórios ultramarinos. A fronteira entre o lícito e o ilícito: a corrupção e o 
contrabando. Elites e nobrezas nas Américas: o Antigo Regime nos trópicos. 
Negros, forros e livres: facetas das sociedades coloniais. A vitalidade das 
comunidades indígenas. Disputas imperiais e reformas nos territórios americanos. 
Identidades políticas em um contexto de crise (1776-1823). Crises monárquicas e a 
busca de alternativas políticas: o longo século XIX. Novo lugar da América Latina: 
entre a Europa e os Estados Unidos (1850-1929). Dinâmicas e transformações no 
mundo do trabalho. Populismos latino-americanos em meados do século XX: 
Cardenas, Vargas e Perón. O tempo das Ditaduras militares: las leyes de punto final 
y la memoria colectiva. 

 

As Economias da Ibero-América num contexto de Globalização, Coord. Mario 
Gómez  

As economias da América Latina: os dados estilizados do desenvolvimento. A 
sociedade da América Latina até à década de 1970, o modelo de substituição de 
importações e a industrialização. Crise, reformas estruturais e transformação 
económica. A integração económica regional na América Latina num cenário de 
mudança geoestratégica, o papel de Espanha e Portugal. Os novos espaços do 
investimento estrangeiro, em particular o investimento ibérico. Problemas de 
distribuição, pobreza e emigração. Os processos político-económicos no AL: os 
desafios neopopulistas, a social-democracia e o novo conservadorismo e os seus 
programas económicos. 

 

Direito Internacional na Ibero-América, Coord. Patrícia Teles 

Universalismo vs. Regionalismos e Direito Internacional. Descobrimentos, aquisição 
do território, colonização e os Princípios do Direito Internacional hoje. Mare clausum 
vs. Mare liberum e o Direito do Mar na actualidade. A questão dos indígenas, a 
escravatura e a igualdade de todos os seres humanos. As escolas espanhola e 
portuguesa de Direito Internacional. As independências na América-Latina e os 
princípios da autodeterminação e uti possidetis. As doutrinas Drago, Estrada, Calvo 
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e outras. O Pacto Saavedra-Lamas e a resolução pacífica de conflitos. O asilo 
diplomático. Os sistemas europeu e interamericano de protecção de direitos 
humanos. Os regimes ditatoriais, transições para a democracia e a evolução da luta 
contra a impunidade. A questão das dívidas soberanas. A relação ibero-americana 
no quadro da ONU. 

 

Relações Internacionais da Ibero-América, Coord. Nancy Gomes  

Os paradigmas teóricos e a História das Relações Internacionais da Ibero-América. 
Geopolítica ibero-americana: Unidade e fragmentação. Política externa e os vários 
actores das Relações Internacionais na Ibero-América. Diplomacia e Guerra na 
Ibero-América. O Sistema Interamericano e as Hegemonias Externas. Relações 
Internacionais da Ibero-América na actualidade. Inserção da Ibero-América no 
sistema económico internacional. Potencialidades e limitações nas Relações Intra-
regionais. As Relações entre os países ibero-americanos e os EUA, a União 
Europeia, a China, Espanha e Portugal. As políticas externas ibero-americanas: 
Brasil, Chile, Venezuela, México, Cuba. Ibero-América numa sociedade internacional 
em transformação: principais desafios. 

 

Sistemas e regimes políticos na Ibero-América, Coord. Andrés Malamud 

Formação e características dos estados nacionais; presidencialismo; autoritarismo; 
nacionalismo e populismo; democratização; insegurança e violência; sistemas 
eleitorais e de partidos; alternância, reeleições e instabilidade presidencial; 
gabinetes presidenciais; diplomacia presidencial; instituições regionais. 

 

Cultura e Literatura na Ibero-América, Coor. Ana Toscano 

La crisis de fin de siglo; el modernismo y sus etapas literarias; el arielismo; 
mundonovismo y postmodernismo; los arquetipos de marginalidad: el índio, el 
gaucho, el inmigrante. La(s) vanguardia(s) hispanoamericana(s); manifiestos, 
proclamas y revistas; los ismos. La Revolución Mexicana en la novela; la difusión de 
la teoría del telurismo; la narrativa regionalista. La Nueva Novela; tendencias 
generales; los fundadores de la nueva narrativa; el Boom en su dimensión estética y 
literaria; período de las dictaduras; análisis de la obra La fiesta del chivo de Mario 
Vargas Llosas. La postvanguardia lírica; delimitación de conceptos. Hacia el 
concepto de postmodernidad; postboom, literatura y género, postcolonialidad; la 
literatura urbana: el tango y su recorrido en el mundo literario hasta la actualidade; la 
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importancia de la mujer en la cultura latino-americana; Eva Perón y su participción 
política; lectura: Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. 

 

Cooperação e Desenvolvimento na Ibero-América, Coord. Raquel Patrício 

A visão latino-americana das relações internacionais – em busca do 
desenvolvimento; formulações teóricas na ausência de um pensamento dominante 
nas potências desenvolvidas; ausência de pensamento na América Latina aquando 
da existência de um pensamento dominante nas potências desenvolvidas; relação 
biunívoca entre pensamento latino-americano de relações internacionais e inserção 
internacional da América Latina. A dispersão latino-americana no século XXI – o 
estado da América Latina hoje; dispersão política; dispersão socioeconómica e 
demográfica; dispersão das estratégias e inserção internacional; dispersão das 
estratégias de cooperação regional – a cooperação regional hoje. A aposta na 
cooperação Sul-Sul; a nova cooperação Sul-Sul; a crescente presença da China na 
América Latina; novos padrões de relacionamento da América Latina com outras 
potências emergentes; a cooperação entre a política externa brasileira e a política 
externa dos países da costa ocidental africana: o Atlântico Sul. O papel de Portugal 
na cooperação e desenvolvimento da América Latina. 

 

Migrações nas fronteiras da Ibero-América, Coord. Beatriz Padilla 

Conceitos: migração (e/imigração), remessas, fuga/ganho/circulação de cérebro, 
país de origem/destino, securitização, fronteiras, feminização das migrações, etc. 
Algumas teorias explicativas das migrações (pull/push, mercado dual, redes, etc.) e 
causas/consequências para os países de origem e destino. Migrações e fronteiras 
no espaço Ibero-americano. 

 

 

8. Resumo do Curriculum Vitae por Docente 

 

Nancy Elena Ferreira Gomes. Doutora em Relações Internacionais pela FCSH / 
Universidade Nova de Lisboa. Mestre em Relações Internacionais (Questões 
Europeias) pelo ISCSP / Universidade de Lisboa. Licenciada em Estudos 
Internacionais pela FACES / Universidade Central de Venezuela. É Professora 
Auxiliar na Universidade Autónoma de Lisboa "Luís de Camões" / UAL, desde 1995 
(Departamentos de Relações Internacionais e de Ciências da Comunicação). 
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Investigadora integrada do OBSERVARE (UAL). Membro do Conselho Editorial da 
Revista Janus.net. Directora académica da Representação da FEDERASUR em 
Portugal. Membro do Conselho Consultivo do IPDAL. Autora de vários artigos sobre 
Cooperação Internacional, nomeadamente sobre Cooperação Ibero-Americana. 
Desempenhou funções de Consultoria e Gestão de bolsas, no SEB / Fundação 
Calouste Gulbenkian, entre 2001 e 2007.  

 

Andrés Malamud é investigador principal no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da 
Universidade de Lisboa. Doutorado em Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto 
Universitário Europeu de Florença, tirou a licenciatura na Universidade de Buenos 
Aires. Tem sido investigador visitante no Instituto Max Planck de Heidelberg e na 
Universidade de Maryland, College Park, bem como professor em  universidades da 
Argentina, Brasil, Espanha, Itália, México e Portugal. As suas áreas de interesse 
incidem sobre instituições políticas comparadas, integração regional, estudos 
europeus e política latino-americana. Tem obra publicada em livros e revistas 
académicas de dezassete países e foi membro do comité executivo da Associação 
Latino-Americana de Ciência Política (ALACIP). 

 

Beatriz Padilla holds a Ph.D. and a Master in Sociology from the University of Illinois 
at Urbana-Champaign; a master in Public Affairs from the University of Texas at 
Austin, in the United States, and a Licenciatura (BA) in Public Administration and 
Political Sciences from the University of Cuyo, Argentina.  
Currently, she is a Senior Researcher at CIES-IUL. She was Associate Professor at 
the University of Minho, and Deputy Director of the Research Centre on Social 
Sciences (CICS) and invited professor at the University Institute of Lisbon in the 
Public Policy Doctoral Programme.  
She is involved in several research projects and international research networks. She 
is the coordinator of GOVDIV,an  IRSES-Marie Curie Consortium funded by the 7th 
Framework Programme. She is the Portuguese PI of UPWEB, a Norface funded 
project. She was Principal Investigator of “Health citizenship and inequalities in child-
maternal health services” and of “Conviviality and superdiverstiy in Lisbon and 
Granada” funded by National Science Foundation.  
Her main research interests are migrations and diaspora, public policies, 
globalization, health and welfare, global inequalities in gender, race and ethnicity. 
She has published widely in several languages: English, Spanish, Portuguese, Italian 
and French, in international and national scientific journals. She supervises several 
postdoctoral fellows as well as doctoral and master students, Marie-Curie Fellow, 
mainly on issues related to migrations, gender and scientific mobility. 
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Raquel de Caria Patrício doutorou-se em Relações Internacionais em 2005, com 
distinção e louvor, pelo Instituto de Relações da Universidade de Brasília (IRel-UnB), 
tendo-se licenciado e concluído o Mestrado, ambos na mesma área, no Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da então Universidade Técnica de 
Lisboa. Começou a sua carreira académica como Assistente no IRel-UnB, 
prosseguindo depois no ISCSP da Universidade de Lisboa, onde é hoje Professora 
Auxiliar. Faz ainda parte da Coordenação da Unidade Científica e Pedagógica de 
Relações Internacionais do ISCSP, como Secretária do I Ciclo. 
Dedica-se aos estudos latino-americanos, em particular aos estudos sul-americanos 
com foco na política externa brasileira, tendo vários artigos publicados em revistas 
nacionais e internacionais, bem como alguns livros, sendo a responsável, no ISCSP, 
pelas disciplinas e orientações desta área de estudos e participando em diversas 
iniciativas relacionadas com a América Latina, quer em Portugal, quer no exterior, 
colaborando regularmente com o Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM) 
dando conferências aos vários Cursos de Promoção a Oficial Superior e na arguição 
de Trabalhos de Investigação Individual relacionados ao espaço ibero-americano. 

.  

Roberta Giannubilo Stumpf fez o bacharelado e a licenciatura em História na 
Universidade de São Paulo (1995/1997) e nesta instituição adquiriu o grau de mestre 
em História Social (2001). Em Abril de 2009 defendeu sua tese de doutorado na 
Universidade de Brasília (UnB), obtendo a equivalência ao grau de Doutor em 
História, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa em 2010. Concluiu seu pós-doutoramento em Dezembro de 2015 no Centro 
de História D´Aquém e D´Além-mar, da Universidade Nova de Lisboa/Universidade 
dos Açores, onde actualmente é subdirectora e investigadora integrada. Seus temas 
de investigação estão voltados para a História das Américas portuguesa e 
espanhola nos séculos XVII-XVIII e sobre eles tem uma importante obra publicada. 
Participa e coordena diversos projectos internacionais sobre os impérios ibéricos nos 
quais se integram pesquisadores portugueses, espanhóis e brasileiros. Tem 
experiência como docente no ensino superior em Brasília, onde leccionou as 
disciplinas “História do Brasil colonial” e “História Moderna” (2003/2008) e no 
mestrado, em regime de e-learning, em Lisboa, como docente da disciplina “A 
América portuguesa: interacções e conflitos (2010/2015). 

 

Patrícia Galvão Teles. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Mestre em Relações Internacionais (especialização em 
Direito Internacional Público) e Doutora em Relações Internacionais (especialização 
em Direito Internacional Público) pelo Institut Universitaire Hautes Etudes 
Internationales, Genebra, Suíça. Docente da UAL e Membro do Observatório de 
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Relações Exteriores desta Universidade. Consultora do Departamento de Assuntos 
Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 

Ana Maria da Costa Toscano. Doutora em Literatura Hispano-Americana pela 
Universidade de Salamanca. Investigadora e professora associada de Espanhol y 
Literatura Hispano-americana da Universidade Fernando Pessoa. Coordenadora do 
Núcleo de Estudos Latino-Americanos (NELA). Editora da revista Nuestra América, 
edições da UFP e dos Cadernos de Estudos Sociais para América Latina. 
Colaboradora de numerosas publicações, é autora da obra “El discurso 
autobiográfico en la obra de Horacio Quiroga” (2002), tradutora de Português do livro 
“Crime de mulheres” (2003), y co-autora da trilogia de “Mulheres más. Percepção e 
transgressão no mundo luso hispânico” (2006), entre outros. 

 

Mário Guillermo Gomez Olivares. Doutoramento em Economia no Instituto 
Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa: " O Programa de 
Investigação Científico de J.M. Keynes", aprovado com Distinção e Louvor. Mestrado 
em Economia- no Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de 
Lisboa. Defendeu a tese " Problemas do Desemprego: uma reflexão teórica", 
obtendo a classificação final de Muito Bom. Licenciatura em Economia na 
Universidade de Leipzig, Alemanha. É Professor Auxiliar no Departamento de 
Economia do Instituto Superior de Economia e Gestão / ISEG desde 1997. Tem 
participado em várias acções de formação e actividades de ensino noutras 
instituições universitárias tais como a Universidade Rural Federal de Rio de Janeiro. 
Tem vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, bem como 
alguns livros e capítulos de livros sobre diversas temáticas incluindo Economia e 
Comercio na América Latina. Tem participado em numerosas conferências nacionais 
e internacionais.  

 

Margarita Eva Rodríguez Garcia doutorou-se em História Moderna na Universidad 
Autónoma de Madrid em 2002, e se especializou em História da América espanhola 
e suas relações com os territórios portugueses. Foi investigadora do Departamento 
de História Moderna desta mesma Universidade até 2007, dedicando-se ao estudo 
do império espanhol, com especial ênfase na história política do Peru do século 
XVIII. Em 2007 iniciou seu pós-doutoramento no Centro Científico e Cultural de 
Macau em Lisboa e em 2009 no Centro de História D´Aquém e D´Além-Mar,  
Universidade Nova de Lisboa/Universidade dos Açores, com financiamento da FCT. 
Atualmente é investigadora integrada deste Centro e sua pesquisa centra-se nos 
Impérios ibéricos no Setecentos. Tem diversas publicações ( artigos e livros) 
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dedicados ao assunto. Paralelamente à sua actividade de investigação, foi docente 
das disciplinas História do Império Espanhol (2011-2014) e História de Espanha s. 
XVIII-XX (2009-11) na Universidade Nova de Lisboa e Historia da Expansão 
européia (ss.XVI-XVIII) na Universidad Autónoma de Madri. (2006-2007 e 2004-
2005). Tem ampla experiência como docente de pós graduação, mestrado e 
doutoramento, em diversas instituições como Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
(2009-2013). 

 

Marcelo Moriconi Bezerra. É investigador no CIES-IUL desde Outubro de 2010. É 
licenciado em Comunicação Social pela Universidade Nacional de La Plata 
(Argentina, 2003) e Doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Salamanca 
(Espanha, 2009). Foi investigador visitante na London School of Economics 
(Inglaterra 2008) e investigador na Universidade Autónoma Metropolitana (México 
2009/2010). Tem publicado dois livros, participado em obras colectivas e publicado 
diversos artículos em jornais de América Latina e Europa.  

 

Marcelo Camerlo é coordenador do Presidential Cabinets Project (com Cecilia 
Martínez-Gallardo) e actualmente responsável pelo Workshop em Política 
Comparada e Relações Internacionais do Doutoramento em Politicas Comparadas 
do ICS. Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Florença, Especialista 
em Políticas Sociais e Licenciado em Comunicação Social pela pela Universidade de 
Buenos Aires. Foi investigador auxiliar no Centro de Estudos de Estado e Sociedade 
(CEDES),  docente na Universidade de Buenos Aires, e investigador convidado no 
Helen Kellogg Institute for International Studies da Universidade de Notre Dame. 

 

Thais França da Silva. Pós-Doutoranda no Centro Investigação em Ciências da 
Universidade do Minho, Portugal. Doutora em Sociologia pelo Programa de 
Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismos do Centro de Estudos 
Sociais, da Universidade de Coimbra – Portugal. Mestra pelo programa Erasmus 
Mundos em Work, Organizational and Personnel Psychology – WOP-P, 
Universidade de Bolonha – Itália (2008). Gradução em Psicologia pela Universidade 
Federal do Ceará (2004). Situação profissional atual: Bolseira de Pós-Doc pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BPD/85872/2012). Atuais interesses 
de investigação: Sociologia e Psicologia, com ênfase em Estudos feministas, 
dinâmicas migratórias e relações de trabalho. Diversas obras publicadas em revistas 
e jornais nacionais e estrangeiros. 
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9. Horário de Funcionamento da Iniciativa  
 

As sessões lectivas decorrerão integralmente nas instalações da UAL, em regra, no 
regime pós laboral, à 2ª e 5ª feiras, no horário das 18h30-20h30, 20h30-22h30. 
 
As conferências associadas a este Curso decorrerão na UAL, podendo realizar-se 
também nas instalações de outros parceiros institucionais, em horários a definir 
pontualmente. 
 
 
 

10. Metodologias de Avaliação 

 

Discussão de trabalhos, exames escritos, exames mistos, participação nas aulas, 
projetos de campo ou outro tipo de pretensões por parte do(a) Coordenador(a).   

 

10.1. Avaliação Global 

 

A atribuição de Diploma da iniciativa está dependente das seguintes condições 
gerais: 

10.1.1. Na Modalidade 1: Classificação superior a dez valores em todos os 
módulos de cada uma das iniciativas, numa escala de zero a vinte valores; 

 
10.1.2. Na Modalidade 2: Classificação superior a dez valores em todos os 

módulos de cada uma das iniciativas, numa escala de zero a vinte valores. 
Apresentação, discussão pública e aprovação do trabalho final; 
 

10.1.3.  Na Modalidade 2, o trabalho final só poderá ser realizado caso haja 
avaliação positiva em todos os módulos curriculares; 

 
10.1.4. Cada aluno tem dois (2) meses para concluir o trabalho final, em data a 

fixar pelo(a) Coordenador(a) da iniciativa, logo que aprovada a temática a 
explorar no trabalho, em sessão própria para o efeito, cuja calendarização 
se segue à última sessão da parte curricular. 
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10.2.  Modalidades de Avaliação para cada Unidade Curricular 
 

Nas duas Modalidades, a nota de cada unidade curricular é uma nota ponderada 
resultante, designadamente, da assiduidade, da participação ativa, oportuna e 
sistemática nas aulas, e das contribuições dadas para um melhor funcionamento da 
turma. 
 
Na Modalidade 2, para além do disposto no parágrafo anterior, a avaliação obtida no 
trabalho final e na discussão pública. 

 
O trabalho escrito final deve versar sobre um dos temas do Curso. 
O trabalho escrito final não pode ter extensão inferior a 20 páginas e superior a 50 
páginas dactilografadas em A4, letra 12, a espaço e meio. 
O trabalho deve ser entregue até dois (2) meses após a conclusão das sessões 
lectivas) 
A avaliação do Trabalho final traduz-se numa classificação numérica (de 0 a 20 
valores). 

 
 

10.3. Avaliação Final 

 

Aos alunos que não tiverem aproveitamento num ou mais módulos, ser-lhes-á dada 
uma segunda oportunidade, a fixar pelo responsável da iniciativa e devidamente 
fundamentada. 

 

10.3.1. Os alunos que não tiverem aproveitamento nos termos deste documento, 
terão direito a uma Declaração de Frequência das unidades curriculares 
que tiverem frequentado; 

 

10.3.2. A classificação final da iniciativa respeitará a ponderação dos respetivos 
ECTS, correspondentes às unidades curriculares e ao trabalho final da 
iniciativa. 
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11. Certificados e Certidões de Frequência 

 

10.1. Certificado de Pós-Graduação e MBA – licenciados com avaliação; 

10.2. Certificado de Curso de Especialização – não licenciados com avaliação; 

10.3. Certidões de Frequência de Pós-Graduação e MBA – licenciados sem 
avaliação; 

10.4. Certidões de Frequência de Especialização – não licenciados sem avaliação; 

10.5. Certidões de Frequência de módulos avulso – com ou sem avaliação. 

 

 

12. Valor da iniciativa 
 

Valor de Candidatura – € 100,00 

Valor de Inscrição – € 100,00 

Valor da propina – € 2.700,00 (pago em 8 prestações) 

Seguro escolar – 32,50 euros 

Desconto antigos alunos UAL – 10% de desconto sobre o valor da propina 

Nota:  
O desconto de antigo aluno aplica-se a todos os que concluíram na UAL um ciclo de 
estudos conferente de grau. O acima exposto não abdica da consulta ao 
Regulamento de Matrículas, Inscrições e Propinas e do preçário em vigor na UAL. 

 
 

13. Documentos para a Candidatura 

 

Boletim de Candidatura online (www.academy.autonoma.pt), original ou cópia 
autenticada do Certificado de Habilitações, Curriculum Vitae (quando solicitado), 
uma fotografia a cores, Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, Cartão de 
Identificação Fiscal e Passaporte (quando aplicável). 

Nos casos dos Cursos terem sido obtidos no estrangeiro o Certificado de 
Habilitações terá que ser autenticado pelo Consulado Português no País de origem. 

http://www.academy.autonoma.pt/
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14. Local e Contactos Gerais 

 

Autónoma Academy  

Rua de Santa Marta, nº 47 – 1º Andar, Sala 102 

1050-293 Lisboa 

Portugal 

Dona Elsa Nora 

enora@autonoma.pt; Academy@autonoma.pt 

Tel.: 213 177 607 

 

Diretor da Autónoma Academy 

Dr. Eduardo Cardadeiro 

Rua de Santa Marta, nº 47 – 5º Andar, Sala 509 

1050-293 Lisboa 

Portugal 

Tel.: 213 177 607 

 

Coordenador(a) da Iniciativa 

Nome: Nancy Elena Ferreira Gomes 

Mail: nancyelenafg@gmail.com; ngomes@autonoma.pt  

Tlm.: 911024958 
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