
 

 

              

        PODCASTS PODCASTS     

              

    

 

  As restrições impostas pelo surto de Covid-19 afectaram fortemente as actividades 
de todos os sectores da sociedade, não constituindo a Academia e, em particular, 
o IEM, uma excepção. Contudo, o confinamento a que estamos sujeitos não 
implica uma redução da produtividade e, muito menos, da inovação. 

    

      + info.     

           

              

       

        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.     

              

              

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

    

              

    

 

  Sessão de formação “Concorrer a Bolsas Individuais de Doutoramento FCT”     

      20.04.2020 | 14:00 | Actividade interna     

      + info.     

           

            

              

    

 

  Sessão de formação “Concorrer a um projecto FCT”     

      21.04.2020 | 14:00 | Actividade Interna     

      + info.     
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  Webinar e Seminário assíncrono “A sociedade política das cidades da Península 
Ibérica na Baixa Idade Média: ofícios, mobilidade social e relações de poder” 

    

      23.04.2020 – 24.04.2020     

      Coord.: Adelaide Costa, Enrique Ruíz Pillares e Mário Farelo     

   Org: IEM NOVA FCSH, CIDEHUS - Universidade de Évora, Universidade Aberta   

      + info.     

              

    

 

  Apresentação do Portal “Fernão Lopes”     

      30.04.2020 | Detalhes a disponibilizar | Sessão virtual     

      Coord.: Amélia Hutchinson e Tiago Viúla de Faria     

      Org.: IEM NOVA FCSH     

      + info.     

              

              

    
 

  CANDIDATURA A BOLSAS GRANTS APPLICATIONS     

              

    

 

  O IEM atribui duas bolsas –  Doutoramento em Estudos Medievais (em e-learning)     

      Candidaturas até / Applications until: 19.06.2020     

      + info.     

            
            

              

    

 

  O IEM atribui duas bolsas – Doutoramento em História (Especialidade 
História  Medieval) 

    

      Candidaturas até / Applications until: 19.06.2020     

      + info.     

            
            
       

    

 

  Escola de Outono em Estudos Medievais     

      Candidaturas até / Applications until: 15.06.2020     

      + info.     

            
            

       

       

        SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS CALL FOR PAPERS     

              

    

 

  V Jornadas Medievais Internacionais de Idade Média de Castelo de Vide – 
Governar a Cidade na Europa Medieval 

    

      Prazo limite / submission deadline: 30.04.2020     

      + info.     

            

              

              

        UM MÊS, UM PROJECTO  A PROJECT A MONTH     

              

    

 

  Horizontes cistercienses. Estudar e caracterizar um scriptorium medieval e a sua     
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produção. Alcobaça. Identidades locais e uniformidade litúrgica em diálogo 

      + info.     

           

            
            
              

        UM MÊS, UM INVESTIGADOR  A RESEARCHER A MONTH     

              

    

 

  Uma italiana em Lisboa – Maria Alessandra Bilotta é historiadora da arte, 
medievalista e investigadora Doutorada Contratada da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

    

      + info.     

           

            
              

       

    
 

  O MUNDO ACADÉMICO EM NOSSA CASA ACADEMY AT HOME     

              

    

 

  Editoras disponibilizam obras em acesso aberto     

      + info.     

           

            
            

              

              

   

Esta mensagem está de acordo com a Legislação Europeia sobre o envio de mensagens: qualquer mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do 
emissor e deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser removida da lista. Para o seu endereço electrónico ser removido da nossa lista, basta que nos responda a 
esta mensagem colocando a palavra “Remover” no assunto. 

  

This message is in accordance with European legislation on the deployment of online messaging; any message must be clearly identified with the information of the sender 
and to the receiver should be offer the possibility of being removed from the list. For your email address to be removed from our list, simply reply to this message putting the 
word "Remove" in the subject. 
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