
 
 

Mestrado de História e Filosofia das Ciências da FCUL 

 

O objectivo do Mestrado em História e Filosofia das Ciências da FCUL é 
possibilitar a aquisição de uma ideia clara, ampla e precisa, dos princi-
pais temas, problemas e tendências metodológicas que têm vindo a pau-
tar o desenvolvimento e evolução das disciplinas de História das Ciências 
e de Filosofia das Ciências em contexto internacional.  

Pretende-se ainda proporcionar o entendimento das características es-
pecíficas da Ciência e Tecnologia em Portugal, tanto em termos históri-
cos como de análise da contemporaneidade, e oferecer um primeiro 
contacto com a área da conservação e musealização do património cien-
tífico e tecnológico português. 

De assinalar a natureza interdisciplinar do curso que faz confluir aborda-
gens teóricas e metodológicas de áreas científicas diversas de forma a 
possibilitar o estudo histórico-filosófico das ciências e da tecnologia as-
sim como do património científico-tecnológico português. 

 

O Programa do 2º ciclo, Mestrado em História e Filoso-
fia das Ciências, é completado em dois anos (60 ECTS). 
O primeiro ano inclui a realização de 10 disciplinas, de 
entre um conjunto de 17, cada uma correspondendo a 
6 ECTS e 3h de aulas semanais e o segundo ano é dedi-
cado à preparação da tese (Seminário de Projecto e 
Dissertação). A parte curricular (1º ano) do Mestrado 
de HFC configura um Curso de Especialização. 

 

Horário semi pós-laboral 

As aulas são leccionadas em 3 dias por semana (Segundas, Terças e 
Quartas, entre as 16h e as 22h) 

 

http://www.fc.ul.pt/pt/sahfc  
 

 
 

Disciplinas a oferecer no ano lectivo 2013/2014 

1º semestre 

 Revolução Científica (HC), Henrique Leitão 
Filosofia do Conhecimento Científico (FC), Olga Pombo  
Historiografia das Ciências (opção HC), Ana Simões 
Tópicos Seleccionados de História das Ciências (Order and Chaos) (opção 

             HC), John Jean *  
Filosofia da Matemática (opção FC), Fernando Ferreira 
 

2º semestre 

 História das Ciências, do Iluminismo aos nossos dias (HC), Ana Simões 
Epistemologia e Filosofia das Ciências no Século XX (FC), Olga Pombo 
 
História das Ciências e da Tecnologia em Portugal (opção HC), Henrique 
             Leitão/Marta Lourenço 
Filosofia das Ciências da Natureza (opção FC), Ricardo Coelho 
Temas da Filosofia da Ciência Contemporânea (History of Evolutiona-
ry Sciences) (opção FC), Nathalie Gontier 
 

 

 

* Fulbright Scholar 2013-14 

Condições de acesso 
 

São consideradas habilitações de acesso as licenciaturas em qualquer 
área científica ou tecnológica, ciências sociais e humanas ou outra, 
ou ainda curriculum profissional considerado relevante.  

http://www.fc.ul.pt/pt/portal-do-candidato?refer=3  
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Morada 

FCUL - Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências 
Faculdade de Ciências,  
Universidade de Lisboa 

Campo Grande  
Edifício C4, Piso 3, Gabinete 28 

1749-016 Lisboa 

 
Contactos 

Telefone: (+351) 21 750 04 31 
Extensão: 24328 

Fax: (+351) 21 750 01 58 
Email: saciencia@fc.ul.pt  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


