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Call for papers

Nos dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho de 2017, terá 
lugar, na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, o V Encontro Internacional de Jovens 
Investigadores de História Moderna (EJIHM). A 
comissão organizadora apela aos jovens 
investigadores (alunos de mestrado ou 
doutoramento) que enviem propostas de 
comunicação que abordem temáticas ligadas à 
História Moderna Ibérica e territórios Ultramarinos e 
que se insiram no arco cronológico que vai de 1481 a 
1822. 

As propostas de comunicação deverão ter até 500 
palavras e enviadas até 25 de Novembro de 2016 
para o correio eletrónico ejihm2017@gmail.com, 
acompanhadas de um CV resumido (cerca de 100 
palavras). 

Os resultados de aceitação das referidas propostas 
serão divulgados em Fevereiro de 2017. O texto final 
deverá ser formatado em Times New Roman, 
tamanho 12 com 1,5 de espaçamento) e ser entregue 
até 12 de Maio de 2017. 
 
Serão aceites propostas em Português, Castelhano, 

Inglês, Francês. 

On 31st May, 1st and 2nd June 2017, the V 
International Meeting of Young Researchers in Early 
Modern History (EJIHM) will take place in the 
Faculty of Arts and Humanities in the University of 
Coimbra. The organization committee invites all 
young researches (masters and PhD students) to 
submit proposals that address issues related to the 
Iberian Early Modern History and overseas 
territories, within the chronological period between 
1481 and 1822. 
 

 
Proposals should have no more than 500 words and 
should be sent until November 25, 2016, to the 
email address ejihm2017@gmail.com, along with a 
brief CV (about 100 words)  
 
 
The results will be announced until February 2017. 
Full text (maximum 7500 words, including notes) 
should be written in Times New Roman, size 12 with 
1,5 spacing and be delivered until May 12, 2017. 
 
 

Papers in Portuguese, Spanish, English and French 

will be accepted.

~ 
Informações/ Informations: ejihm2017.wordpress.com 

Apoios  


