INTEGRAÇÃO EM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS
2020/2021
1. Unidade curricular/Course unit:
a) Designação: História (medieval e moderna) e arquivístIca no âmbiTo do projecto 819734 do
European Research Council "VINCULUM. Entailing Perpetuity: Family, Power, Identity. The Social
Agency of a Corporate Body (Southern Europe, 14th‐17th Centuries)"
Name: History and archival science in European Research Council project 819734 "VINCULUM.
Entailing Perpetuity: Family, Power, Identity. The Social Agency of a Corporate Body (Southern
Europe, 14th‐17th Centuries)"
b) Número de vagas/vacancies: 10
2. Código da unidade curricular/Course unit code:
3. Faculdade/Faculty: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4. Unidade de Investigação/Research Unit: IEM ‐ https://iem.fcsh.unl.pt
5. Curso/Course: Opção livre aberta a todos os cursos de licenciatura
6. Nível do curso/Course Level: Licenciatura
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: Qualquer/ any
11. Semestre/Semester: 2.º semestre/2nd semester
12. Número de créditos/Number of credits (1 ECTS 28 horas) : 6 ECTS (só para licenciatura)
13. Investigador responsável/Principal researcher: Maria de Lurdes Rosa e membros da equipa do
projecto /Maria de Lurdes Rosa and member of the research team
14. Número de horas por sessão/Number of hours per session:
Período de funcionamento/Class period: [segundo semestre, de acordo com o calendário escolar/
second semesteer, following the scholar year calendar
15. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives:
1. Aquisição de competências práticas de investigação em arquivo, descrição arquivística e
interpretaçáo histórica, nas áreas científicas História e Arquivistica/ Acquisition of practical skills
of archival research, archival description and historical interpretation, in the scientific areas
History and Archivistics
2. Aprendizagem de conteúdos teóricos e metodológicos de Arquivística / Learning of Archivistics
theories and methodologies
3. Prática de escrita de texto de comunicação de ciência / Science communication text writing
practice
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4. Capacidade de integrar equipas de projectos de investigação./ Ability to integrate research
project teams.
16. Competências gerais do grau/General skills of the degree:
17. Competências específicas do curso/Specific Course Skills:
18. Requisitos de frequência/Attendance requirements: Paleografia medieval e/ou moderna
(preferencial) /Medieval and modern Palaeography (preferential)
19. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus: A leccionação e o trabalho prático decorrerão no âmbito
do projecto VINCULUM (ERC 819734). A opção dividir‐se‐á em dois blocos ‐ lecionação (sobre o tema do
projecto, sobre arquivística/ arquivística histórica e sobre o software AtoM) e trabalho prático. No
segundo bloco, os alunos irão 1) ler documentação previamente selecionada (impressa ou manuscrita) e
introduzir os dados na base de dados do projeto, que segue normas de descrição arquivísitica e
diplomática, seguindo os protocolos e procedimentos de normalização e de correção da base
semanalmente operados pela equipa do projeto; 3) em grupo, elaborarão uma rúbrica "Vínculo do mês",
a publicar no site do projecto./ Teaching and practical work will take place within the scope of the
VINCULUM project (ERC 819734). The option will be divided into two blocks ‐ teaching (on the project
theme, on archivistics / historical archivistics and on the AtoM software) and practical work. In the
second block, students will 1) read previously selected documentation (printed or manscript); 2) enter
the data in the project's database, which follows standards of archival and diplomatic description; they
will follow the protocols and procedures for standardization and correction of the database weekly
operated by the project team; 3) in group work, they will prepare a issue of the "Entail of the month"
website publication, to be published on the project website.
20. Bibliografia recomendada/Recommended reading:
1. Rosa, Maria de Lurdes ‐ Reconstruindo a produção, documentalização e conservação da
informação social pré‐moderna. Perspectivas teóricas e proposta de percurso de investigação.
Boletim do Arquivo da U. de Coimbra, 30 (2017), 547‐586
2. DGARQ ‐Grupo de trabalho de normalização da descrição em arquivo ‐ Orientações para a
descrição arquivística, Lisboa, 2011
3. Rosa, Maria de Lurdes ‐ O morgadio em Portugal, séculos XIV‐XV. Modelos e formas de
comportamento linhagístico, Lisboa, Estampa, 1995
4. Manual do programa AtoM .s.d, online ‐ https://www.accesstomemory.org/pt/docs/2.6/
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5.
21. Métodos de ensino/Teaching Methods: Formação inicial sobre o projeto e a função das tarefas a
desempenhar para os objetivos do mesmo; o estudante será integrado na equipa de investigação
segundo as relações do seu plano de trabalhos com os dos restantes membros. O trabalho será
acompanhado semanalmente por um investigador da equipa, e o estudante elaborará relatórios mensais
de progresso sobre a concretização do plano de trabalhos e os resultados obtidos, a discutir com o
investigador responsável em sessões de orientação tutorial. / Initial training on the project and the role
of the tasks to be performed for its objectives; the student will be integrated into the research team
according to the relationship of his work plan with those of the other members. The work will be
monitored on a weekly basis by a team researcher, and the student will prepare monthly progress
reports on the implementation of the work plan and the results obtained, to be discussed with the
responsible researcher in tutorial orientation sessions.
22. Métodos de avaliação/Assessment methods: Avaliação contínua da assiduidade e da qualidade da
execução das tarefas atribuídas, e da capacidade de contribuir para o trabalho em equipa. Avaliação das
descrições introduzidas na base de dados, dos relatórios mensais de progresso, do relatório final e do
trabalho de grupo sobre um vínculo./ Continuous assessment of attendance and quality of execution of
assigned tasks, and the ability to contribute to team work. Evaluation of the archival descriptions entered
in the database, of the monthly progress reports, of the final report and of the group work on an entail.
23. Língua de ensino/Teaching language: Português, Inglês Francês ou Espanhol
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