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Bolsas de doutoramento

A Universidade de Coimbra, considerando o papel que tem tido na 
construção da história e cultura do Brasil, bem como o contributo de estu‑
dantes, professores e reitores naturais daquele país na configuração da 
identidade da mesma Universidade, instituiu, a partir do ano académico 
2012 ‑2013, uma bolsa de doutoramento e um fundo de investigação a atri‑
buir a estudantes que se proponham efetuar dissertações de doutoramento 
na área da História. As teses devem versar tópico referente às relações entre 
a Universidade de Coimbra e o Brasil, tendo por base documental privilegia‑
da os acervos custodiados no Arquivo da Universidade de Coimbra, institui‑
ção igualmente promotora da iniciativa, que deste modo pretende vivificar 
e divulgar o riquíssimo património à sua guarda.

A bolsa de doutoramento evoca o primeiro reitor da Universidade de 
Coimbra nascido no Brasil e designa ‑se Francisco de Lemos de Faria Pereira 
Coutinho, nascido em Marapicu (Rio de Janeiro), reitor entre 1770 e 1779, 
e novamente de 1799 a 1821, além de bispo de Coimbra de 1779 e 1822.

A candidata vencedora em 2012 é Ediana Ferreira Mendes, que reali‑
zou os seus estudos anteriores ao doutoramento na Universidade Federal 
da Bahia. O projecto que desenvolverá no âmbito do 3º ciclo em Altos 
Estudos em História, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
intitula ‑se: “Formação intelectual e ação episcopal dos arcebispos da Bahia 
(séculos XVII ‑XVIII)”.

O fundo de investigação homenageia Manuel de Paiva Cabral, matri‑
culado em Leis no ano de 1577, primeiro aluno nascido no Brasil de que há 
registo ter estudado na Universidade de Coimbra.

O candidato selecionado em 2012 foi Guilherme de Souza Maciel, que 
realizará doutoramento em regime de co ‑tutela com a Universidade de 
Coimbra na Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), pesquisando  
o tema: “Espetáculo da Natureza. A História Natural a serviço da Coroa 
portuguesa (1770 ‑1808)”.


