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Darwin dizia que as espécies mais bem sucedidas do planeta não são as mais
fortes, mas as que melhor se conseguem adaptar à mudança. Também o IEM se
adapta, amadurece e aprende neste período de crise. E, nesse processo, cresce.
Esperemos que esta newsletter tenha muito para vos agradar! Esperamos por
vós em Junho! Ler mais.

DESTAQUES IEM IEM HIGHLIGHTS
Candidaturas abertas – Doutoramento em Estudos Medievais
Candidaturas abertas de 30.03.2020 a 19.06.2020
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
Dia do Visiting Scholar 2020
15.06.2020 | Sessão via Zoom
+ info.

Seminário de Estudos Medievais
"The Slavic Alexanders: Classic models for New Princes" - Susana Torres Prieto
(IE University / IE Business School, Madrid)
17.06.2020 | 16:00 | Sessão via Zoom
+ info.
Seminário de Estudos Medievais
"O papel da história nas Cantigas de Santa Maria na Península Ibérica: inspiradora
de novos milagres ou destino de velhos prodígios?" - Manuel Negri (U. Santiago
de Compostela)
02.07.2020 | 16:00 | Sessão via Zoom
+ info.

FORMAÇÃO TUITION
Escola de Verão NOVA FCSH
Data limite / enrollment deadline: 21 de Junho (cursos de 6 de Julho a 14 de
Agosto) | 02 de Agosto (cursos de 24 de Agosto a 6 Setembro).
+ info.

REUNIÕES INTERNAS INTERNAL MEETINGS
Reunião da Comissão Científica do IEM
03.06.2020 | 16:30 | Sessão via Zoom
+ info.

Dia do Doutorando IEM
23.06.2020 | Sessão via Zoom
+ info.

CANDIDATURA A BOLSAS GRANTS APPLICATIONS
O IEM atribui quatro bolsas de Doutoramento em Estudos Medievais (em elearning) e História (Especialidade História e Arqueologia Medievais e
Arquivística Histórica)
+ info.

Escola de Outono em Estudos Medievais
Candidaturas até / Applications until: 15.06.2020
+ 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
STEMMA - Do canto à escrita: produção material e percursos da lírica galegoportuguesa
+ info.

UM MÊS, UM INVESTIGADOR A RESEARCHER A MONTH
Miguel Metelo de Seixas
+ info.

O MUNDO ACADÉMICO EM NOSSA CASA ACADEMY AT HOME
Recursos disponíveis em acesso aberto
+ info.

Recovered voices, newfound questions: family archives and historical research
em acesso aberto
+ info.
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