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IEM always in Motion… Tal como “apoiar os investigadores e promover a
investigação” é o nosso motto, “Medieval Studies in Motion” podia ser o
nosso mantra. “Always in Motion” foi o lema que resultou do congresso
internacional “Medieval Europe in Motion 4 – The Global Middle Ages”, o
qual, em 2017, nos inspirou para repensarmos os nossos objectivos e a
forma de estar na investigação e na vida académica Ler mais

DESTAQUES IEM IEM HIGHLIGHTS
MEDIEVALISTA: novo número já online! É com enorme prazer que
informamos que o nº 28 se encontra disponível. Este número da
Medievalista traz algumas novidades Ler mais

O IEM atribui 4 bolsas no âmbito dos Doutoramentos em Estudos Medievais
(em e-learning) e História (Especialidade História e Arqueologia Medievais e
Arquivística Histórica)
+ info.

Candidaturas abertas – Doutoramento em Estudos Medievais
Terceira fase: 26.06.2020 a 06.09.2020 | Resultados a 18.09.2020
Org.: NOVA FCSH e Universidade Aberta
+ info.

Bolsas Marie Curie: candidaturas ao IEM como entidade de acolhimento
Candidaturas até / Applications until: 31.07.2020
+ info.

OS ESTUDOS MEDIEVAIS CONTINUAM NA REDE MEDIEVAL STUDIES KEEP
(NET)WORKING ON THE NET

Ciclo de Webinars Internacionais e Interdisciplinares Heráldica em
Manuscritos Jurídicos Europeus Itinerante
Mesa redonda conclusiva do ciclo de webinars
07.07.2020 | 17:00 | Sessão via Zoom
+ info.
IEM no vIMC em LEEDS 2020
Mesa redonda e recepção virtual sobre o futuro e desafios dos Estudos
Medievais na época pós- COVID19 / IEM’s Virtual drink’s reception and
roundtable at Leeds vIMC 2020
08.07.2020 | 18.30 | Transmissão no Facebook do IEM e disponibilização
posterior no Youtube
+ info.
Miniare il diritto – I manoscritti giuridici bolognesi e francesi della Biblioteca
Capitolare di Vercelli
Co-org.: Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare
09.07.2020
+ info.
IEM Visiting Scholar’s Day
17.07.2020 | 10:30 - 16:30 | Sessão via Zoom | Transmissão no Facebook do
IEM e disponibilização posterior no Youtube
+ info.

Apresentação e Discussão de Projetos de tese da 4ª edição do
Doutoramento em Estudos Medievais
21.07.2020 | 10.00 | Sessão via Zoom | Co-org: NOVA FCSH e UAb
+ info.

FORMAÇÃO TUITION
Escola de Verão NOVA FCSH
Data limite / enrollment deadline: 02 de Agosto (cursos de 24 de Agosto a 6
Setembro)
+ info.

CANDIDATURA A BOLSAS GRANTS APPLICATIONS
Escola de Outono em Estudos Medievais
Candidaturas até / Applications until: 15.07.2020
+ info.

SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS CALL FOR PAPERS
Clio@Thémis – Law and image: illuminated legal manuscripts
Prazo limite / submission deadline: 01.09.2020
+ info.

UM MÊS, UM PROJECTO A PROJECT A MONTH
Um mês, um projecto – Viseu Património: 2ª Fase
Um programa para a promoção da investigação e da divulgação do
património histórico e arqueológico do município de Viseu
+ info.

UM MÊS, UM INVESTIGADOR A RESEARCHER A MONTH
Sara Prata
+ info.
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