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Faz este mês um ano que foi decretado o primeiro estado de emergência. Faz este mês um ano que o IEM teve as suas últimas
actividades e eventos ao vivo, com liberdade quase total, sem máscaras, embora já com alguma apreensão. Ler mais

DESTAQUES IEM IEM HIGHLIGHTS
O IEM acolhe candidaturas a Bolsas de Investigação para Doutoramento da FCT
Envio de demonstrações de interesse até 17.03.2021 | Sessão de apresentação a 24.03.2021 | Candidaturas até 31.03.2021
+ info.

O IEM abre concurso internacional para um investigador júnior doutorado para edição digital de fontes online
Candidaturas de 01.03.2021 a 19.03.2021
+ info.

O IEM atribui bolsa de doutoramento para desenvolver investigação no âmbito do Doutoramento de Excelência em Conservação
e Restauro (CORES), uma colaboração com a NOVA FCT.
Candidaturas de 15.02.2021 a 15.05.2021
+ info.

OS ESTUDOS MEDIEVAIS CONTINUAM NA REDE MEDIEVAL STUDIES KEEP (NET)WORKING ON THE NET
Seminário "Redes Clientelares Eclesiásticas e política beneficial nos Reinos da Península Ibérica durante a Baixa Idade Média"
04.03.2020 - 05.03.2020 | Sessões via Zoom
+ info.

Seminário de Estudos Medievais
"Os Sufis no Garb al-Andalus. Vivências e convivências, entre os séculos X e XIII" – António Rei (IEM - NOVA FCSH)
04.03.2020 | 16:00 | Sessão via Zoom
+ info.

FORMAÇÃO TUITION
Nova Pós-Graduação em Arquivística Histórica na NOVA FCSH no ano lectivo de 2021/22
1ª fase de candidaturas até 31.03.2021
+ info.

Curso Livre “No Tempo de D. Dinis”
13.03.2021 - 24.04.2021 | Sessões via Zoom
+ info.

CALLS FOR PAPERS CALLS FOR PAPERS
Pequenas Cidades e Saúde (da Idade Média à Época Contemporânea) – Assistência Médica, Instituições Sanitárias, Políticas
Urbanas de Higiene
Prazo limite / submission deadline: 10.03.2021
+ info.

VI Jornadas Internacionais de Idade Média de Castelo de Vide – A Vida Quotidiana da Cidade na Europa Medieval
Prazo limite / submission deadline: 30.04.2021
+ info.

REUNIÕES INTERNAS INTERNAL MEETINGS
Reunião da Comissão Científica do IEM e do PEST
19.03.2021 | Sessão via Zoom
+ info.

UM MÊS, UM INVESTIGADOR A RESEARCHER A MONTH
Tiago Viúla de Faria
+ info.

UM MÊS, UM PROJECTO A PROJECT A MONTH
Livros, rituais e espaço num Mosteiro Cisterciense feminino. Viver, ler e rezar em Lorvão nos séculos XIII a XVI (PTDC/ARTHIS/0739/2020)
+ info.
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