
 

 

 

 

 O GIHM organiza anualmente o Workshop de Estudos Medievais (WEM) na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tem por objetivo reunir 

mestrandos e doutorandos em estudos medievais de universidades portuguesas e 

estrangeiras. 

O WEM é um espaço de discussão de ideias e de apresentação de projetos de 

investigação, pretendendo contribuir para o aperfeiçoamento de trabalhos em 

curso. O WEM está aberto a todos os mestrandos e doutorandos em História, 

História da Arte, Arqueologia, Filosofia, Literatura, e outras áreas de estudos 

medievais. 

A VI edição deste Workshop realizar-se-á nos dias 3 e 4 de abril de 2014 na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Para se candidatar, deve enviar uma proposta de artigo (que não exceda 

uma página) até ao dia 15 de dezembro de 2013, em formato eletrónico (pdf ou 

docx), para gihmedieval@gmail.com.  

Os resultados serão comunicados até ao dia 10 de janeiro de 2014.  
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Os candidatos cujas propostas forem selecionadas devem enviar os artigos, 

no mesmo formato e para o mesmo endereço, até ao dia 28 de fevereiro de 2014. 

As sessões do WEM terão 40 minutos, distribuídos da seguinte forma: cada 

participante terá 15 minutos para apresentar a sua comunicação; seguir-se-ão os 

comentários de um colega (5 minutos) e de um especialista no tema (10 minutos); 

os últimos 10 minutos serão reservados para a intervenção de que em estiver a 

assistir ao WEM e para o participante responder às questões e aos comentários 

que lhe tiverem sido endereçados. 

Cada participante terá de ler o texto de outro candidato e preparar 

comentários de índole científica para uma duração máxima de 5 minutos. 

Os trabalhos de investigação apresentados no WEM são publicados 

anualmente na Incipit, edição digital online do GIHM no site da Biblioteca Digital da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1382&sum=sim). 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, contacte-nos através do endereço: 

gihmedieval@gmail.com 
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