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Depois de um estranho Agosto de “férias”, eis-nos de regresso à nossa
actividade normal, com um plano para Setembro repleto de iniciativas
interessantes, ainda que exclusivamente online e, consequentemente,
abertas a todos os medievalistas. Preparamo-nos para uma nova
realidade, ainda cheia de indefinições e, por isso mesmo, o IEM decidiu
manter o formato virtual em todas as iniciativas durante este mês, e
apenas começar a abrir as actividades presenciais em Outubro. Ler mais

DESTAQUES IEM IEM HIGHLIGHTS

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.

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)
Candidaturas até 25.09.2020
+ info.

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

Seminário de Estudos Medievais
"Os cuidados das mulheres e das crianças sob uma perspetiva histórica:
al-Andalus nos séculos X-XV" – Blanca Espina Jerez (Universidad de
Alicante, Investigadora no IEM / NOVA FCSH)
03.09.2020 | Sessão via Zoom
+ info.

II Workshop internacional da Oficina de Investigação IUS
ILLUMINATUM
22.09.2020 | 09:30 - 19:00 | Sessão via Zoom
+ info.
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24.09.2020 - 25.09.2020 | Webinar
+ info.

FORMAÇÃO TUITION

O IEM alargou  a sua oferta letiva, para 2020-2021, proporcionando
novas oportunidades de formação para estudantes de 1º, 2º  e 3º ciclos
que queiram aprofundar e prosseguir o seu trabalho em Estudos
Medievais. Informe-se e venha trabalhar em projetos e estudar o
Mundo Medieval.
+ info.

Curso Livre Ínclita Geração: Política, Cultura e Mito - Reinício em
formato virtual
29.02.2020 - 26.09.2020 | Batalha, Mosteiro de Santa Maria da Vitória e
sessões via Zoom
+ info.

INSCRIÇÃO EM ACTIVIDADES PRESENCIAIS ENROLLMENTS

Escola de Outono em Estudos Medievais
Prazo limite / Enrollment deadline: 14.09.2020
+ info.

V Jornadas Internacionais de Idade Média de Castelo de Vide -
Governar a Cidade na Europa Medieval
Prazo limite / Enrollment deadline: 02.10.2020
+ info.

Colóquio Internacional “Inquirições e poder na Europa medieval (séc.
XII-XIV). Nos 800 anos das inquirições do rei Afonso II de Portugal”
Prazo limite / Enrollment deadline: 09.10.2020
+ info.

UM MÊS, UM PROJECTO  A PROJECT A MONTH

Um mês, um projecto – CA18129 (2019 - 2023) Islamic Legacy:
Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350 - 1750)
+ info.

UM MÊS, UM INVESTIGADOR  A RESEARCHER A MONTH

Paulo Catarino Lopes
+ info.

3º Seminário Internacional “Arquiteturas da Alma”
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