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João Leal

O Mestrado em Antropologia - Culturas Visuais privilegia duas grandes áreas. A primeira relaciona-se com uso
de material visual na pesquisa, apresentação e circulação do conhecimento antropológico. Incide sobre o
desenvolvimento e os aspectos práticos e metodológicos do filme etnográfico, do documentarismo encarado
como género cinematográfico e sobre a fotografia e suas estratégias. Os alunos poderão desenvolver este
aspecto num atelier prático. A segunda trata do estudo dos sistemas visuais e da cultura visível, ou seja, da
produção de conhecimento antropológico e social a partir da análise de imagens produzidas por outros. Partindo
da natureza construída das representações visuais, este mestrado faz uma atualização das relações da
antropologia com a imagem.
Plano curricular e corpo docente
Seminários obrigatórios: Teorias Antropológicas (João Leal);
Laboratório de Projecto em Antropologia (Ana Isabel Afonso);
Antropologia e Imagem (Catarina Alves Costa).

Seminários optativos: Atelier de Imagem (Catarina Alves
Costa); Antropologia e Práticas Artísticas (Sónia Vespeira de
Almeida); Cultura Pop (Jorge Rosa); Documentário (docente a
contratar); Fotografia e Cinema (Margarida Medeiros); Objectos,
identidades e Culturas (Filomena Silvano); Planificação e
Programação Museológica (docente a contratar).
Opção livre: a escolher entre a oferta de unidades curriculares dos
restantes mestrados da FCSH/UNL (com conteúdos antropológicos,
previstas para este ano: Cidades, Migrações, Diversidades; Etnicidades: Migrações, Género e Diversidade; Antropologia do
Ambiente; Biodiversidade, Conservação e Primatologia;
Antropologia do Desenvolvimento)

Condições de acesso: a) Detentores de um certificado de
conclusão de licenciatura obtido em Estabelecimento de Ensino
Superior de países subscritores da Declaração de Bolonha e de
outros considerados afins, tendo em atenção a respectiva estrutura
curricular; b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro
que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de
licenciado; c) Detentores de um currículo escolar, científico ou
profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para
realização deste ciclo de estudos.
Selecção dos candidatos
Os candidatos serão seleccionados e seriados tendo em atenção os
seguintes critérios: a) Classificação de licenciatura;
b) Currículo académico e científico; c) Currículo profissional.

Candidaturas

Trabalho final: os alunos escolhem uma das três modalidades Dissertação; Trabalho de Projecto; Estágio com Relatório.

1ª fase - 12 de Março a 24 de Junho
Publicação dos resultados - 16 de Julho
Matrículas - 23 de Julho a 6 de Agosto
2ª fase (vagas sobrantes) - 22 a 30 de Agosto
Publicação dos resultados - 10 de Setembro
Matrículas – 12 a 18 de Setembro

Coordenação Científica: Catarina Alves Costa

Contactos

Duração do curso: 4 semestres.
2 semestres lectivos – obtenção do diploma de estudos
aprofundados/2º ciclo; 2 semestres – obtenção do grau de mestre.

Início do curso: Setembro de 2018

Secretariado: Isabel Nicola
Departamento de Antropologia
Faculdade Ciências Sociais e Humanas
Av. Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa
Telefone – 217908369
antropologia@fcsh.unl.pt

Valor das Propinas: 1.100€ por ano

