IEM EM DESTAQUE IEM HIGHLIGHTS
Plano de Actividades 2017 está já disponível
O Instituto de Estudos Medievais dá a conhecer o seu plano de actividades para o
ano de 2017
+ info.

ArtMedGIS project website is now online!
Here you may find all information about the ArtMedGIS project (699818MSCA/H2020) and follow its progress
+ info. | ver/see

CURSOS COURSES
Doutoramento em Estudos Medievais (e-learning) – 3ª fase
Período de inscrição / registration period: 2.12.2016-12.01.2017
Co-org.: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa e
Universidade Aberta
+ info.
Oferta letiva do IEM para o 2º semestre de 2016/17 (1º e 2º ciclos)
Prazo limite para pré-inscrição / pre-registration deadline: 6.02.2017
+ info.

Exchange seminar IEM-FCSH/NOVA; Univ. Oxford
Medieval History: England and the Western Medieval World (9th-15th centuries)
Unidade Curricular Lectiva / Optional Course Unit
Prazo limite para pré-inscrição / pre-registration deadline: 6.02.2017
+ info.
CURSOS LIVRES OPEN COURSES
Curso livre: Compreender as Imagens Medievais - Personagens, Histórias e Mitos
através da Arte [16.03-2.05.2017]
Data limite para inscrição / registration deadline: 10.03.2017
+ info.

Curso livre: Compreender o arquivo [16.03-2.05.2017]
Data limite para inscrição / registration deadline: 14.03.2017
+ info.

LANÇAMENTO DE LIVROS / PUBLICAÇÕES BOOK-LAUNCHES / PUBLICATIONS
Medievalista [online], n. 21 (Janeiro-Junho, 2017)
Disponível desde / Available since: 1.01.2017
+ info. | ver/see
SEMINÁRIOS SEMINARS
Ciclo de Seminários «Arquivos & História: estado(s) da(s) arte(s)»
“Arquivos de família (II)”
12.01.2017 | 16:00-18:00 | Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Co-org.: Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, et al.
+ info.
Metodologias em História Medieval (Seminário Periódico)
“Os selos: novas velhas fontes históricas”
- Doutora Maria do Rosário Morujão (CHSC-FLUC; CEHR-UCP)
25.12.2017 | 17:00-19:00 | Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
- Universidade Nova de Lisboa, Edifício ID, Sala 2.21 (Piso 2)
+ info.
SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS CALL FOR PAPERS
8th International Conference The Medieval Chronicle [10-14.07.2017]
Prazo limite / submission deadline: 2.04.2017
Co-org.: Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, et al.
+ info.
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