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Quem somos

O Instituto de Estudos Medievais (IEM) é um Centro 
de Investigação da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, financiado 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, qualifica-
do como “Muito Bom” na avaliação de 2007.

Existimos com o intento de promover a investigação de 
excelência, no campo dos Estudos Medievais, estimu-
lando o contacto e colaboração com outros medieva-
listas, em Portugal e no estrangeiro, de forma a criar 
sinergias e redes de colaboração em que o trabalho 
produzido possa contribuir para abordagens inovado-
ras, comparatistas e multidisciplinares.

150 investigadores, especialistas em História, História de 
Arte, Arqueologia, Estudos Literários e Musicologia Me-
dieval, desenvolvem o seu trabalho integrados num ou 
dois dos seguintes grupos de investigação:

Imagens, Textos e Representações

Territórios e Poderes:  
uma perspetiva «glocal» 

o Que fazemos

A Intervenção do Instituto de Estudos Medievais concen-
tra-se sobretudo a três níveis: Investigação, Formação 
e Divulgação.

A investigação que levamos a cabo é feita  de forma 
individual ou enquadrada  nas Redes Temáticas de que 
fazemos parte, em projectos financiados pela FCT e 
no âmbito de outros projectos, protocolos ou contra-
tos com instituições publicas ou privadas, em Portugal 
como no estrangeiro. 

O IEM acolhe bolseiros de doutoramento e pós-douto-
ramento, portugueses e estrangeiros, financiados pela 
FCT, procurando dar-lhes todas as condições de traba-
lho para o desenvolvimento dos seus projectos pessoais 
dentro do âmbito dos objectivos e actividades do IEM.

Também damos especial atenção à articulação entre 
investigação e formação. O IEM oferece cursos inten-
sivos em metodologias e competências específicas fun-
damentais para o desenvolvimento de investigação e 
sua internacionalização. Também oferece cursos livres 
não formais sobre temáticas medievais e uma Summer 
School temática.

O site pretende poder configurar-se como uma pla-
taforma de troca de informação e de disponibilização 
de recursos, onde todos os interessados nos Estudos 
Medievais se possam rever e encontrar. As newsletters 
mensais complementam esse esforço.

A Medievalista, e-revista bi-annual com arbitragem 
científica, listada na SciELO Portugal, Latindex, Dialnet, 
DOAJ e Revues.org, oferece a todos os nacionais e 
estrangeiros, a possibilidade de publicação num meio 
totalmente aberto e acessível a todos. Estamos actual-
mente empenhados na divulgação em open access, 
através do website, de conteúdos e recursos de investi-
gação (bases de dados, bibliografias, e-books, dossiers 
temáticos).

HTTP://Iem.fCsH.uNL.PT
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