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Inscrições VII FIGAC “Gestão Cultural: Formação e Profissionalização” 

 

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 no âmbito do curso 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 VII FIGAC, que ocorrerá nos dias 2 e 3 de junho de 2016 nas instalações do IPVC, terá como tema 

“Gestão Cultural: Formação e Profissionalização”. 

As inscrições devem ser efetuadas através do preenchimento de Formulário de Inscrição disponível em 

http://goo.gl/forms/ZGLZcAJkP7. 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 Com comunicação até 20 de Fevereiro* 

o 15 EUR: Estudante do IPVC 

o 30 EUR: Estudante de outras instituições de ensino 

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

 

 Sem comunicação até 20 Fevereiro** 

o 5 EUR: Estudante do IPVC 

o 5 EUR: Por elemento para grupo de 20 ou mais estudantes de outras instituições de ensino 

o 10 EUR: Estudante de outras instituições de ensino 

o 25 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral 

 

 Sem comunicação a partir de 21 Fevereiro** 

o 5 EUR: Estudante do IPVC 

o 10 EUR: Por elemento para grupo de 20 ou mais estudantes de outras instituições de ensino 

o 20 EUR: Estudante de outras instituições de ensino 

o 50 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral. 

 

http://goo.gl/forms/ZGLZcAJkP7
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*(Inclui toda a documentação do fórum, certificado de participação e publicação do texto da 
comunicação nas atas eletrónicas do VII FIGAC)  

**(Inclui toda a documentação do fórum e certificado de participação) 

 

FORMAS DE PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 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, 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. 
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