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1. Unidade curricular/Course unit: 
a) Designação: Atelier de Iniciação à Investigação em Estudos Medievais I  
Name: Researching  on the Middle Ages: working on IEM's projects I   
b) Número de vagas/vacancies: 11 

2. Código da unidade curricular/Course unit code: Não preencher 

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 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: não aplicável 

10. Ano do plano de estudos/Syllabus year: 2º e 3º anos da licenciatura 

11. Semestre/Semester: 1.º semestre/1st semester 

12. Número de créditos/Number of credits (1 ECTS 28 horas) : 6 ECTS (só para licenciatura)  

13. Investigador responsável/Principal researcher:  Maria João Branco  

14. Número de horas por sessão/Number of hours per session: Não aplicável 

Período de funcionamento/Class period: 20 de Setembro  de 2022 a 10 de Janeiro de 2023 

15. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives:  

1. Aquisição de competências práticas de investigação em Estudos Medievais  

2. Capacidade de organizar e apresentar resultados de investigação válidos em projetos coletivos;  

3. Capacidade de comunicar e discutir as implicações dos resultados segundo cânones académicos.  

4. Aprendizagem de técnicas e criação de rotinas de trabalho em investigação nas diversas áreas 

dos Estudos Medievais: Arqueologia, Arte, História Literatura 

16. Competências gerais do grau/General skills of the degree: b); c), e), f), g) 

17. Competências específicas do curso/Specific Course Skills: Não aplicável. /Not applicable. 

18. Requisitos de frequência/Attendance requirements: Não aplicável/ Non aplicable 
19. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus (máx. 200 palavras): De acordo com a área especifica de 

cada aluno, o mesmo será integrado num dos projetos de investigação a decorrer no IEM, sendo-lhe 

ensinadas metodologias de investigação adequadas aos objectivos das tarefas que desempenhará no 

âmbito do projeto. Para cada licenciado serão definidos objetivos específicos e será desenhado um plano 

de trabalhos que permita a aquisição de competências de investigação e o cumprimentos dos objetivos 

estabelecidos. No ano lectivo de 2021-2022 serão oferecidas as seguintes vagas para os seguintes 
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Projectos, sediados no IEM: 

- ARQUEOLOGIA- Trabalho nos Projetos  IGAEDIS  OU  RESHAPING  THE COUNTRISIDE IN EARLY MIDDLE 

AGES- Iniciação à Arqueologia e trabalho em pesquisa, descrição, desenho vectorial, bases de dados e 

site - Arqueologia-  (2 vagas)  

- CHANCELARIA DE AFONSO II- Transcrição de documentos e rastreamento de publicações  - História (1 

vaga) 

- DIPLOMATAS E DIPLOMACIA/VIAGENS E VIAJANTES: trabalhar uma base de dados- História  (1 vaga) 

- PROJETO FALCO - Formulando o relacionamento entre humanos e outras espécies em Portugal 

medieval (FCTEXPL/HAR-HIS/1135/2021) (levantamento de documentação digitalizada - fontes 

primárias- em suporte online  -Estudos Medievais  (2 vagas) 

- IUS ILLUMINATUM - pesquisa, trabalho no site,  e ajuda nos webinars - História de Arte (1 vaga) 

-LISBOA MEDIEVAL: investigação, levantamento documental, trabalho de campo -História (1 vaga) 

- PROJETO COM PRINCETON-  PREENCHIMENTO BASE DE DADOS DE ICONOGRAFIA -História de Arte (1 

vaga) 

- PROJETO FRONTOWN- trabalho em bases de dados bibliográficas e entradas sobre os núcleos urbanos 

em questão - História  (2 vagas) 

- STEMMA  e LITTERA - actualização das bases de dados - Literatura (1 vaga)   

20. Bibliografia recomendada/Recommended reading: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de data 

de edição.) A Bibliografia recomendada variará consoante o Projecto que os estudantes escolherem para 

trabalhar. Assim, cada  responsável deverá  indicar aos estudantes a respectiva Bibliografia, no início dos 

trabalhos do  Atelier. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

21. Métodos de ensino/Teaching Methods: Formação inicial em sessões individuais com o responsável 
pelo projecto, tendo em vista as tarefas a desempenhar pelo(a) licenciado(a); o(a)  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.] 

22. Métodos de avaliação/Assessment methods: Formação inicial em sessões individuais com o 
responsável pelo projecto, tendo em vista as tarefas a desempenhar pelo(a) licenciado(a); o(a)  
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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. 

23. Língua de ensino/Teaching language: Português, Inglês Francês ou Espanhol   

 


