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Convocatória para a Chamada de Trabalhos 

 

O Fórum Internacional de Gestão Artística e Cultural – FIGAC – é um evento científico e cultural 

que se realiza na região Norte de Portugal desde o ano de 2010 enquadrado na área científica no âmbito 

das Artes, Design e Humanidades e dos cursos de licenciatura em Gestão Artística e Cultural do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo. O FIGAC visa promover o diálogo e a reflexão sobre aspetos 

relacionados com a gestão cultural contemporânea a nível nacional e internacional, e, a médio prazo, 

pretende constituir-se como um espaço de referência no que concerne à divulgação de boas práticas 

e à promoção da discussão e da produção científicas sobre temas relacionados com a gestão cultural 

contemporânea. 

O VIII FIGAC terá como tema “A Gestão do Setor Artístico e Cultural na Atualidade”.  

A programação científica do FIGAC 2017 ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho, nas instalações do IPVC. 

A partir de Janeiro de 2017 iniciar-se-á a programação cultural do FIGAC 2017 com a realização 

de um evento mensal que decorrerá a cada dia 8, que contemplará diversas linguagens artísticas. 

A Comissão Científica do FIGAC 2017 convida todos os interessados a apresentar comunicações 

que sejam contributos substantivos para a reflexão e intervenção no domínio da gestão cultural, 

nomeadamente no que concerne a aspetos relacionados com os seguintes tópicos: Desafios da Gestão 

Cultural; Programação e Curadoria; Produção de Espetáculos; Marketing Cultural; Polivalência do Gestor 

Cultural; A Gestão Cultural e a Educação Artística; Democracia e Democratização Cultural; Políticas e 

Financiamentos para a Cultura; Legislação do Setor Cultural.  

Os resumos das propostas de comunicações devem ser submetidos, até ao dia 8 janeiro de 2017, 

no formulário disponibilizado online no site do FIGAC. Os resumos das propostas de comunicações serão 

avaliados, sob anonimato, por dois membros da comissão científica do VIII FIGAC tendo em conta a sua 

contribuição original para a temática tratada, o uso das fontes relevantes e a clareza na exposição dos 

argumentos. 

Os autores dos resumos selecionados serão notificados da aceitação da proposta até ao dia 05 

de março de 2017. Na sequência da notificação o primeiro autor da proposta deverá efetuar a sua 

inscrição no VIII FIGAC até ao dia 30 de março de 2017 e enviar o texto integral da comunicação para 

o email: figacipvc@gmail.com até ao dia 15 de abril 2017, de forma a possibilitar a sua publicação nas 

atas eletrónicas do FIGAC 2017. 

As comunicações selecionadas serão agrupadas em painéis temáticos que terão a duração de 

90 minutos. Cada painel será constituído por quatro comunicações de 12 minutos e no final das 

comunicações haverá um período de debate dos trabalhos apresentados. 

 

 

Datas importantes para a submissão de resumos 

 Até 8 de Janeiro 2017: Submissão do Resumo da Proposta de Comunicação 

 Até 5 de Março de 2017: Notificação de Aceitação da Proposta de Comunicação 

 Até 30 de Março de 2017: Inscrição online no VIII FIGAC do primeiro autor da Comunicação 

 Até 15 de Abril de 2017: Envio do texto integral da Comunicação para o email: 

figacipvc@gmail.com 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDTHIWLgtVizUzfQwQuZ9-B0oKrmiTZvm1I6Ba65Dt9gKUng/viewform
mailto:figacipvc@gmail.com
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Normas para submissão de resumos 

 Submissão dos resumos das propostas de comunicação feita obrigatoriamente através de 

formulário online; 

 Cada participante poderá ser primeiro autor de apenas uma proposta; 

 Línguas: Português, Castelhano ou Inglês; 

 Extensão máxima do resumo da proposta de comunicação: 250 palavras; 

 Extensão do texto integral da comunicação deve conter entre 3000 a 5000 palavras (incluindo 

resumo, gráficos, tabelas, figuras, referências bibliográficas e notas de rodapé); 

 Estrutura base do texto integral da comunicação: Titulo; Nome, Contacto e Afiliação Institucional 

dos autores; Resumo (até 250 palavras); 3 a 5 palavras-chave; Corpo do texto (citações, 

referências, tabelas, gráficos e imagens ao longo do corpo texto; notas de rodapé numeradas 

sequencial e colocadas no final de cada página); Bibliografia completa no final do documento, 

seguindo as normas da APA. 

 

Custo de inscrição para participantes com comunicação 

(Inclui toda a documentação do fórum, certificado de participação e publicação do texto da 

comunicação nas atas eletrónicas do VIII FIGAC) 

 15 EUR: Estudantes do IPVC 

 30 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

 75 EUR: Docentes, Investigadores e Profissionais do Setor Cultural e Criativo 

 

 

Formas de pagamento 

 O pagamento da inscrição deve ser efetuado em numerário, cheque ou por transferência 

bancária (NIB.: 0035 0852 00122063730 62 – IBAN.: PT50 0035 0852 00122063730 62 – BIC/SWIFT.: 

CGDIPTPL). 

 A validação da inscrição só será efetuada após a receção do Formulário de Inscrição online, do 

comprovativo do pagamento (envio por email para figacipvc@gmail.com com o assunto 

“Comprovativo Pagamento”) e, no caso dos estudantes, do comprovativo da situação de 

estudante (envio por email para figacipvc@gmail.com com o assunto “Comprovativo 

Estudante”). 

 O cancelamento de inscrições implica a perda total do valor da taxa de inscrição, não havendo 

lugar a reembolsos. 

 

Formulário para a submissão de resumos 

A submissão dos resumos das propostas de comunicação tem que ser feita obrigatoriamente através do 

Formulário de Inscrição online. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDTHIWLgtVizUzfQwQuZ9-B0oKrmiTZvm1I6Ba65Dt9gKUng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDTHIWLgtVizUzfQwQuZ9-B0oKrmiTZvm1I6Ba65Dt9gKUng/viewform
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