Mestrado de História e Filosofia das Ciências da FCUL

Disciplinas oferecidas no ano lectivo 2009/2010
1º semestre

O objectivo é possibilitar a aquisição de uma ideia clara, ampla e precisa, dos principais temas, problemas e tendências metodológicas que
têm vindo a pautar 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 específicas da Ciência e Tecnologia em Portugal, tanto em termos
históricos como de análise da contemporaneidade e oferecer um
primeiro contacto com a área da conservação e musealização do
património científico e tecnológico português.
De assinalar a natureza interdisciplinar do curso que faz confluir abordagens teóricas e metodológicas de áreas científicas diversas de forma a
possibilitar o estudo histórico-filosófico das ciências e da tecnologia assim como do património científico-tecnológico português.

A parte curricular do Mestrado de HFC configura um
Curso de Especialização
Espera-se que até ao inicio do ano lectivo 2009-2010 as disciplinas
do mestrado estejam creditadas pelo Conselho CientíficoPedagógico da Formação Contínua
(processo em curso)

Horário pós-laboral
Procurar-se-há que as aulas sejam leccionadas em 3 dias por semana, ao fim da tarde (18h - 21h) e aos sábados de manhã (8h - 14h).
O horário sera ajustado após acordo com os futuros alunos

http://hfc.fc.ul.pt/

Revolução Científica (HC)
Filosofia do Conhecimento Científico (FC)
Historiografia das Ciências (opção HC)
Tópicos Seleccionados de História das Ciências (opção HC)
Ciência, Ética e Política (opção FC)
Filosofia da Matemática (opção FC)

2º semestre
História das Ciências, do Iluminismo aos nossos dias (HC)
Epistemologia e Filosofia das Ciências no Século XX (FC)
História das Ciências e da Tecnologia em Portugal (opção HC)
Museus, Colecções e História das Ciências (opção HC)
Filosofia das Ciências da Natureza ( opção FC)
A Ciência e os Debates da Filosofia Contemporânea (opção FC)

Corpo docente

Condições de acesso

Ana Luísa Janeira
Ana Simões
Henrique Leitão
Isabel Serra
Franco Oliveira
Nuno Nabais
Olga Pombo
Ricardo Coelho
Rui Moreira

São consideradas habilitações de
acesso a este mestrado as licenciaturas em qualquer área científica
ou tecnológica, ciências humanas e
sociais e filosofia ou curriculum
profissional considerado relevante.
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