
 

 

 

Ficha de Unidade Curricular [FUC]1  
 
1. Unidade curricular / Curricular Unit 

         

European Studies Seminar 

 
2.   Designação do Ciclo de Estudos em que se insere a Unidade Curricular (com semestre e ano lectivo) 
      Study cicle to which the curricular unit belongs (with academic semester and scholar year) 
            

Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais – 2º semestre 2022-23 
Doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais – 2º semestre 2022-23 

 
      3. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (nome completo)    
           Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit (fullname)  

             

Sónia Ribeiro (4,5h) 

 
 4.  Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular  
      Other academic staff and lecturing load in the curricular unit    (1000 caracteres com espaços) 

 

José Manuel Durão Barroso (9h) 

António Neto da Silva (1h30) 

Carlos Botelho Moniz (1h30) 

Abel Mateus (1h30) 

 
5.  Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
   (1000 caracteres com espaços) 

O seminário explora os desafios e as conquistas da União Europeia num contexto de Relações 
Internacionais, tendo como objetivo que os alunos conheçam os desenvolvimentos, desafios e 
perspetivas de evolução das diferentes políticas, posicionamentos e relações com estados não 
membros e organizações internacionais. O seminário tem como objetivo ainda fomentar a análise 
crítica e a discussão dos principais tópicos envolvidos na temática e o aprofundamento da investigação 
nesta área. 

 
  
 6.  Conteúdos programáticos (1000 caracteres com espaços) 

 

• Geopolítica e prospetiva da UE / EU geopolitics and foresight 

• A crise do Estado de direito na União Europeia: factos e desafios / The Rule of Law crisis in the European 

Union: facts and challenges 

• Geopolítica: Europa num mundo tripolar / Europe in a tripolar world  

• União Europeia e Relações Internacionais / The European Union and International Relations 

 
7.  Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular     

(1000 caracteres com espaços) 
 

Aquisição de conhecimentos teórico-práticos sobre o modo de agir da União Europeia num mundo 
pautado pelas Relações Internacionais. A frequência do seminário permite uma aprendizagem Histórica 
como base de reflexão para dar resposta à atualidade.  

   
8.  Metodologia de ensino (avaliação incluída)    (1000 caracteres com espaços) 

 

30 % participação oral; 70% ensaio final 

 
9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 

unidade curricular 



 

 

 

  (3000 caracteres com espaços) 

A elaboração de ensaio final permite ao aluno desenvolver e explorar um tema à sua escolha, que 
demonstre a assimilação dos conceitos das aulas, uma análise crítica e pesquisa bibliográfica orientada. 
A participação oral é indispensável para o desenvolvimento das capacidades de fundamentação e do 
domínio da exposição oral. 

 
 

 10. Bibliografia principal 2 

       Main bibliography    (1000 caracteres com espaços) 

 

Hill, Christopher, and Smith, Michael, eds. (2011), International Relations and the European Union, 2nd 

edition, Oxford: Oxford University Press. 

Ash, Timothy Garton (2001), “The European Orchestra” in The New York Review of Books, 18 January 
2011. Available online (subscriber access only): 
http://www.nybooks.com/articles/archives/2001/may/17/the-european-orchestra/ 

EPRS, Future Shocks 2022. Monitoring risks and addressing capabilities for Europe in a contested 
world. EPRS, Apr 2022 

ESPAS, 2022 ESPAS ANNUAL CONFERENCE "Geopolitics is back: Charting a course for the EU in a 

world of shifts and shocks" European foresight days, (video) ESPAS | Homepage 

European Commission, Directorate-General for Communication (2014), How the European Union works: 
Your guide to the EU institutions, Brussels: European Commission. Available online: 
http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-pbNA3212336/ 

European Commission, 2022 STRATEGIC FORESIGHT REPORT. Twinning the green and digital 
transitions in the new geopolitical context. European Commission Unit A.5 Foresight & Strategic 
Communication June 2022 

Ginsberg, Roy H. (2007), Demystifying the European Union: The Enduring Logic of Regional Integration, 
Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield. 

Smith, Karen (2011), “Enlargement, the Neighborhood and European Order” in Hill, Christopher, and 
Smith, Michael (eds.) (2011), pp. 299-323. 

Existe bibliografia orientada para cada tema específico explorado durante as aulas 
 

 

 
1  A FUC contém os campos habituais nos programas das Unidades Curriculares mas integra outros campos menos usuais e 

que assumem neste caso uma particular relevância. Assim chama-se a atenção para o especial cuidado que deve ser 
ponto no preenchimento dos campos 7 e 9, os quais são em grande medida aferidores da consistência da UC e do seu 
programa. 
 
2  Na impossibilidade de integrar toda a bibliografia deve procurar-se um equilíbrio entre obras de referência, abrangência do 

programa e dos seus módulos e atualidade da bibliografia (o que não exclui a inclusão de clássicos em função do programa e 
natureza da UC). 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2001/may/17/the-european-orchestra/
https://espas.eu/
http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-pbNA3212336/

