INTEGRAÇÃO EM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS
2020/2021
1. Unidade curricular/Course unit:
a) Designação: Atelier de Investigação em Estudos Medievais II
Name: IResearching in the Middle Ages: a post graduate Workshop II
b) Número de vagas/vacancies: 8
2. Código da unidade curricular/Course unit code:
3. Faculdade/Faculty: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4. Unidade de Investigação/Research Unit: IEM‐ INSTITUTO DE ESTUDOS MEDIEVAIS (iem.fcsh.unl.pt )
5. Curso/Course: Opção livre aberta a todos os cursos de mestrado
6. Nível do curso/Course Level: Mestrado
7. Carácter da unidade curricular: Opcional
8. Tipo da unidade curricular/Type of course unit: Opção Livre
9. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes:
10. Ano do plano de estudos/Syllabus year: 1º ano
11. Semestre/Semester: 2.º semestre/2nd semester
12.

Número

de

créditos/Number

of

credits

(1

ECTS

28

horas)

:

10 ECTS (para doutoramento ou mestrado)
13. Investigador responsável/Principal researcher: Maria João Branco
14. Número de horas por sessão/Number of hours per session:
Período de funcionamento/Class period: [15 de Fevereiro‐ 2021 ‐ 30 de Maio 2021
15. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives:
1.

Aquisição de competências práticas de investigação no âmbito dos Estudos Medievais, nas áreas
científicas da Arqueologia, História, História de Arte e Literatura

2. Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa e de organizar e apresentar resultados de
investigação válidos no âmbito de projetos colectivos
3. Adquirir a capacidade de comunicar e discutir de forma académica os resultados alcançados
4. Capacidade de integração em equipa interdisciplinar
16. Competências gerais do grau/General skills of the degree:
17. Competências específicas do curso/Specific Course Skills:
18. Requisitos de frequência/Attendance requirements:
19. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus: De acordo com a área especifica de cada mestrando, o
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mesmo será integrado num dos projetos de investigação a decorrer no IEM, sendo‐lhe ensinadas
metodologias de investigação adequadas aos objectivos das tarefas que deverá desempenhar no âmbito
do projeto. Para cada mestrando serão definidos objetivos específicos e desenhado um plano de
trabalhos que permita a aquisição de competências de investigação e o cumprimentos dos objetivos
estabelecidos. No ano lectivo de 2020‐ 2021 serão oferecidas as seguintes vagas para os seguintes
Projectos, sediados no IEM:
‐CISTERHOR‐ HORIZONTES CISTERCIENSES: Estudar e caracterizar um scriptorium medieval‐ ALCOBAÇA‐
História e História de Arte (1 vaga)
‐DIPLOMATAS E DIPLOMACIA/VIAGENS E VIAJANTES: trabalhar uma base de dados‐ História (1 vaga)
‐ PROJECTO COM PRINCETON‐ PREENCHIMENTO de BASE DE DADOS DE ICONOGRAFIA (História de Arte)
1 vaga).
COSTAction‐ CA18129 ‐ Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350‐
1750) ‐ Trabalho colaborativo no âmbito das atrefas do COST ACTION (1 vaga)
CHANCELARIA DE D: AFONSO II‐ Transcrição de documentos da chancelaria de Afonso II (1 vaga)
‐STEMMA‐ Do Canto à escrita‐ (Literatura) ( 1 vaga)
‐IUS ILLUMINATUM‐ trabalhar com manuscritos juridicos iluminados‐ (1 vaga)
‐MedCraft‐ OS MESTERES EM PORTUGAL NOS FINAIS DA IDADE MÉDIA ‐ Regulação (1 vaga)
20. Bibliografia recomendada/Recommended reading: A fornecer pelos responsáveis de projacto a
cada estudante, em função do projecto em que ficar integrado e adequada às tarefas específicas que vai
realizar.]
21. Métodos de ensino/Teaching Methods: [Formação inicial em sessões de grupo sobre o projecto e
em função das tarefas a desempenhar para os objectivos do mesmo; o estudante será integrado numa
das equipas de investigação, segundo o seu plano de trabalho. O trabalho será acompanhado por um
investigador da equipa, e o estudante elaborará relatórios de progresso sobre a concretização do plano
de trabalhos e os resultados obtidos com a periodicidade definida pelo investigador responsável, a
discutir com o mesmo em sessões de grupo ou de orientação tutorial.
22. Métodos de avaliação/Assessment methods: [valiação contínua da assiduidade e da qualidade da
execução das tarefas atribuídas, e da capacidade de contribuir para o trabalho em equipa. Elaboração de
um relatório final sobre as tarefas realizadas em que se equacione a sua contribuição para os resultados
finais do trabalho de equipa. Discussão do relatório com os investigadores responsáveis.
23. Língua de ensino/Teaching language: Português, Inglês Francês ou Espanhol
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